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பாரவியாகிய	என 	 தல்	சி கைதத்	ெதா ப் 	இ .	பள்ளி
மாணவப்ப வத்திலி ந் 	இன் வைர	இலக்கியம்	என்ப 	எ 	என	இ தான்	என
நாற்ப 	ஆண் 	காலப்	ப ப் 	அ பவ ம்	பைடப் 	அ பவ ம்	என்ைன
ஊடாடாமல்	நிைலநி த்தியி க்கின்றன	.	எந்த	ஒ 	இலக்கிய	வாசகன்	அல்ல
பைடப்பாளிக் ம்	இ 	ேநர்வ 	ெபா .

இலக்கியம்	பைடப்பவர்கள்	 ைமயாக	அறிவார்ந்த	நிைலயில்
இயங் ம்	மனிதர்கள்.	மனித	மன	அைமப்பின்	விசித்திர	இயல் கைளப்	 ரிந்
பைடப்பதில்	தங்க க் 	உள்ள	தனி	அல்ல 	ேதர்ந்த	திறைமயால்	மற்ற
மனிதர்களிடமி ந் 	வித்தியாசமானவர்களாக	பைடப்பாளிகள்	இ ப்பார்கள்.
இத்திறைமேயா 	வாழ்ைவ	அ ைகயில்	தங்க க் 	ஏற்ப ம்
அ பவங்களினால்	பதப்பட் 	ஒ 	சகிப் த்	தன்ைமையக்	ெகாண் க்க
ேவண் யவர்கள்	இவர்கள்	என்பெதல்லாம்	உண்ைமயா?	சகிப் 	என்ப 	எைத ம்
ஏற் ம்	அல்ல 	ெபா த் க்	ெகாண் 	 ரைணயற் க்	கிடப்ப 	எனில்
ெபாய்யா மா.

தற்காலத்	தமிழிலக்கியம்	பரந் பட்டதல்ல.	 கிய	எல்ைலக க் ள்	 கிய
மனிதர்களாக	இயங்கிக்ெகாண் ,	சமகாலத் 	இலக்கியத்தின்	எல்ைலகைள,
ேபாக் கைள,	கதிைய	நிர்ணயித் 	 த் வி ம்	அவசர	ேவைலயில்	பணியில்
காரியத்தில்	இறங்கி	 ந் வி வதாகத்தான்	ெதாடர்கிற .

தமிழ்ச்	ச கத்தின்	எந்தத்	 ைறயி ம்	பரிணாம	ரீதியாக	சீரான	வளர்ச்சி
நிகழ்வதில்ைல.	சிந்தைன	மர ம்	ெவ காலமாகேவ	சவைலக் ழந்ைதயாகேவ
உள்ள .	உலக	இலக்கியம்	நம்ைமத்	தாக்கிப்	பாதிக் ம்	அள 	நாம்	உலக
இலக்கியத்ைதப்	பாதிக்கவில்ைல	.	இ 	ஏன்?	உலக	அளவில்	எந்த	நாட் ம்
எந்தெவா 	ெமாழியி ம்	நாம்	ப க்கத்தக்க	ஒவ்ெவா 	இலக்கியப்	பைடப்பாளி ம்
தன்	இலக்கியக்	ெகாள்ைக,	அதன்	தத் வ	அ ப்பைட	 தலியன	 றித்



தீவிரமாக	சிந்திப்ப ,	சிந்தைனைய	ெவளிப்ப த் ைகயில்	தன்ைன,	தன்
பைடப்ைப	சரியாக	மதிப்பிட	ப ப்பவ க் 	வாய்ப்பளிப்ப 	என	நிற்கிறார்.	தனக்
ந்ைதய	பைடப்பாளி	களிடமி ந் 	ஏ ம்	ெபறாத	கற்காத	பைடப்பாளிகள்	இ க்க
யா .	ஆனால்	இங்ேக	நடந்த 	என்ன?	நடப்ப 	என்ன?

ேதடலினால்	 யவிமரிசனத்தினால்	 ப்பி த்த	ேவலிகைள

உைடத் ,	தனக்கான	மதிப்பீ கைள	தாேன	உ வாக் ம்	தன்ைம	ெகாண்டதாகத்
தமிழ்ச்சிந்தைன,	சிந்தைன	மர 	உ வாக	ேவண் யதன்	ேதைவைய	நாம்	உணர
ேவண் ள்ள .	இந்த	மண்ணில்	ேவ ன்றி	பிறக்கா ,	உலக	சிந்தைனயின்
நிழலில்	வளர்ந்த	ெச யாக	உள்ள	நம்	சிந்தைன,	எ த் ,	பைடப் 	பற்றி	ஒப்பி தல்
சரியா மா?	சமகால	மனித	இனத்திற்கான	உணர்நிைலயில்	பங் ெகாள்ளாத
தன்ைம	நம்மிடம்	உள்ள .	இதனால்,	இன்ைறய	மனிதரின்	வழிெதரியாத
பரிதவிப் ,	ேதடல்	ஆகியவற்ைற	நம்	இலக்கியத்தில்	பிரதிபலிக்கச்	ெசய்யாத
நிைலயில்	உள்ேளாம்.	எழக் ய	விவாதங்க ம்	ெதாடர்ந்த	ெவளியீட் ச்
சாதனங்க ம்	இல்லாததால்,	(இலக்கிய)	சி பத்திரிைககள்	ஜீவ	மரண
ேபாராட்டங்களில்	சிக்கிவிட,	பைடப்பாளிகள்	-	வாசகர்களிைடேய	ெதாடர்பின்ைம
உ வாகி	வி வ ம்	நம 	இன்ைறய	நிைலக் க்	காரணம்	(பிரக்ைஞ,	16,	1976).

ழீன்	பால்	சார்த்தர்	ெசான்னார்:	"எ த்தாளன்	தான்	ெதாடங்கிய	பணிைய	 க்க
வாசகைன ம்	ேசர்த் க்	ெகாள்ள	ேவண் யி க்கிற .	வாசகனின்
விழிப் ணர்வால்	மட் ேம	தன்	பைடப்பின்	த திைய	நி பிக்கக் யவனாக
(பைடப்பாளி)	இ க்க	ேவண் யவனாகிறான்.	பைடப் 	வாசிப்பில்	தான்	 ைம
காண ம்"	(Why	Write).	இங்ேக	வாசகத்ேதர்ச்சி	 ைற 	காரணமாக,
ேதர்ந்த	வாசகத்தன்ைம	இல்லாத	காரணத்தால்	பைடப் த்	ேதர்ச்சி	அல்ல 	ேதர்ந்த
பைடப் 	ெவளிப்ப த்தப்படவில்ைலயா.	ேதர்ந்த	வாசக	அ பவத்திற் 	ேதர்ந்த
பைடப்பிைன	அறி கப்ப த்த	விமர்சன	அைமப் கள்	விமர்சகர்கள்	தவறியதன்
காரணமாக	ேதர்ந்த	வாசகர்	ேதர்ந்த	பைடப்ைப	அைடயாளப்ப த்தத்	தவ ம்
நிைலக்ேக	தமிழ்ப்	பைடப் லகம்	ஆளானதா,	அல்ல 	இரண் ேம	உண்ைமயா.
ேமற்ெசான்னைவ	யா ம்	அன்னியப்பட்டதாகத்	ேதான் வதாக	சிலர்
க தக் ம்.	ஆனால்	எல்லாவிதத்தி ம்	அன்னியப்பட் க்கிடக் ம்	நமக் 	நம
ெமாழி ட	அந்நியப்பட் 	வ கிற 	என்பைத	அவர்கள்
ஒப் க்ெகாள்வார்கெளனேவக்	க கிேறாம்.	எனி ம்,	சித்தாந்த	சனாதனிகளாக
இ ந்த	சக	எ த்தாளர்களிடமி ந் 	விலகி	மா பட் ,	தாங்கள்	எதிெராலிச்சான்
ேகாயில்களாக	இ க்க	 யா 	எனப்	 றப்பட்ட	ஒ 	எ த் மர ம்	பைடப் லக ம்
இங்ேக	தமிழில்	'மணிக்ெகா ’	காலத்திலி ந் 	ெதாடர்கிற 	என்ப தான்	ேதர்ந்த
வாசகர்க க் ம்	பைடப்பாளிக க் ம்	விமர்சகர்க க் ம்	உள்ள	சி மகிழ்ச்சி.
உயி ற் .	நீேராட்டம்.	ேபாலி,	கபட,	பாசிச	மேனாபாவ	பைடப் ச்	 ழல்களிலி ந்



வி பட் ,	எதிெராலிச்சான்	ேகாயில்கைளத்	தகர்க்கப்	 றப்பட்ட
பரிேசாதைனக்காரர்கள்,	நவீன	தமிழ்	எ த்தாளர்கள்	பைடப்பாளிகள்	வரிைசயில்
பாரவியாகிய	என்ைன ம்	ஒ 	 ளியாக	இைணத் க்	ெகாண் ள்ேளன்.

இவ்ெவளியீட்ைட	'இயல்’பானதாக்கி,	இய ெமனத்	 ைண	நிற் ம்	எ த்தாளர்	-
விமர்சகர்	-	நாடக,	திைரப்படக்	கைலஞர்	நண்பர்	தி .	எஸ்.	 வாமிநாதன்
அவர்க க் 	நன்றி.

ேசகரித் 	ைவத்திராத	என்	பைடப் கைளத்	ேத 	எ த் 	பிரதி	ெசய் 	அ ப்பிய
த்த	எ த்தாளர்	தி .	ேவ.சபாநாயகம்	உள்ளிட்ட	பத்திரிைக	நண்பர்க க்

நன்றி.	இத்ெதா ப்பில்	உள்ள	சி கைதகைள	ெவளியிட்ட	இலக்கிய
இதழ்க க் ம்	அவற்றின்	ஆசிரியர்க க் ம்	என்	நன்றி.	இத்ெதா ப்பில்
இன் ம்	சில	சி கைதகைள	'உன்னதம்’	இதழில்	வந்த	’ெரட்ைட',	'கண்ணதாசன்'
இதழில்	வந்த	' ட் த்திமிங்கலம்'	மற் ம்	சில	இலக்கிய	சி பத்திரிைககளில்
வந்தவற்ைற,	அைவ	கிைடக்கப்	ெபறாைமயால்	ேசர்க்க	இயலவில்ைல.
கப்ேபாவியம்	மற் ம்	சில	உள்	ஓவியங்க ம்	வைரந் 	தந்த	இளம்	ஓவிய ம்

என 	மக மாகிய	தி .	ேக.	ஆர்.	இளேவனில்,	பிரக்ைஞ	இதழ்களில்	ெவளியான
நவீன	ஓவியங்கைளப்	பயன்ப த்திக்ெகாள்ள	அ மதித்த	ஆசிரியர்

வின க் ம்	ஓவியர்க க் ம்	நன்றி.
இச்சி கைதத்	ெதா ப்பிைன	ஒளி	அச் 	ெசய் 	வ வைமத் 	தந்த	நண்பர்	தி .
ரிய	சந்திரன்	அவர்க க் ம்,	அளித்த	இடர்கைளப்	ெபா த் 	சிரமம்	பாரா

அச்சிட் 	அழ ற	அளித்த	'தரமணி	அச்சகம்'	அ ைம	நண்பர்	தி .	ஏ.ரபீக்
அவர்க க் ம்	அவர 	ேநரம்	காலம்	க தா	உைழப்பாளத்	ேதாழர்க க் ம்	நன்றி.
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ேட	தனபா 	கல்லாணம்	கட் க்கி 	இன்னாடா	ெசய்ேவ
மாமங்	கால்	தடால் 	வாரிட் 	மாமியாள்	பாத் க் 	ேவங்.

அ வைடயில்	இ ந்தவர்கள்	சிரித்தனர்.	அரிவாளால்	 ைக	ெசாரிந்
இன்ெனா த்தி	ேகட்டாள்:
ெபாண்டாட் ய	இன்னாடா	ெசய்ேவ	ேபமானிப்	ைபயா.
இ 	யின்னா	ேகழ்வி	.	வாரத் க் 	 ட் ட் 	ஜம் 	ஒக்காந் கி 	சாப் ேவன்.
ந்த	அ ப் 	ேராதன	இல்லாம.

அட	ஒக்காளப்	பாத்தவன...	த் 	.

இன்னாேம	ஒக்கான்ேற	எக்கா.
இன்னாடா	கயிலாத் 	எக்காக்கிக்	கால்லாம்	வச்சிக்காத	கன்னங்	கெத	பா ம்
ஆமா.

அேடங்கப்ேபாவ்	ெசால்றத	ெசால்லிட் 	 ம்மா	ேரங்க	வாணாம் 	ெசால்
மாேமாவ்.
ேட	ேட	அறப்ப	கிள்ளிக்கிேன	ேப டா.	எங்கனா	ஒம்மைனயிேல	 ச்சி க்கியா
பா .



நிலத் க்கார	மாமன்	ேவைலைய ம்	 டேவ	நிைன ட் னான்.	தனபால்	ைபயன்
னிந்தான்.	பதிெனட் 	-	இல்ைல	-	பத்ெதான்ப 	இ ப்பான்.	வாையக்	கிண் ய
ப்பைத	எட் பவள்	சிரித்தாள்.

நல்லா	ஒட் க்க	ெசால் 	மாேமாவ்!	ைபய க் 	ஒண் ம்	 படைலயாங்
காட் ம்.
உச்சத்தில்	நின் 	 ரியன்	 ைகப்	பிளந் 	ெகாண் ப்பைத	மறந் 	அ வைட
ெசய்ய	இந்த	எதிர்விைளவில்லாத	கிண்ட ம்	சிரிப் ம்	இவர்க க் 	உதவின
ேபா ம்.	சித்திைரயின்	கத்திரி	ெவயிலில்	அந்த	ஆற்பாக்கம்	கிராம	தி த் வின்
பல 	ஏக்கர்களில்	நவைர	-	இரண்டாம்	ேபாகம்	-	கார்	அ வைட	அங்கங்ேக
நடந் 	ெகாண் ந்த .	இவர்களின்	ேகலியில்	ேபச்சில்	கலக்க	 யாதவனாய்
ைகயில்	ெபரிய	 ைட டன்	வரப்பின்	ேமல்	ெவயிலின்	ேவக்காட் ல்	வியர்ைவ	வழிய
இளங்ேகா	கண்காணியாய்	இ ந்தான்.	இளங்ேகா க் 	அப்ப 	சாதாரணமாக
அல்ல 	பச்ைசயாக	ேபச	வரா 	என்ப ம்	அத்ேதா 	அவன்	நிலத்தின்
அப்பா வாக	இ க்கிறான்	என்ப ம்	 டப்	ேப வைதத்	தைட	ெசய்த .
எச்சிைலத்	திரட் 	வி ங்கினான்.	நாக் ம்	ெதாண்ைட ம்	வறண் ந்த	நிைலயில்
சிறி 	மட்டாய்த்	ெதரிவித்தன.	அவர்க க்ெகன்ன	தாக	ெம த்தால்	பக்கத்தில்
ஓ ம்	மத க்	கால்வாயில்	அள்ளிெய த் க்	 ப்ப டன்	நா 	ைக	நீைர ம்

கில்	யாைன	மாதிரி	வீசிக்ெகாள்கிறார்கள்.	அவ க் 	 க்கேவ
பயமாயி ந்த .	கண்ட	தண்ணி ம்	 த்தால்	உடம் க் 	ஒத் க்	ெகாள்ளா .
ைகேயா 	ஒ 	ஹார்லிக்ஸ்	பாட் லில்	ஊர்க் ளத் 	நீைர	எ த் 	வந்தி ந்தான்.
சாப்பிட்ட	பிற 	ேவண் யைத	நிைனத் 	அடக்கிக்	ெகாண்டான்.	இப்ப க்
காய்வதற் 	கைடசியில்	ெநல்	அளக் ம்ேபா 	ஒ 	மரக்கால்	கங்காணக் லி
கிைடக் ம்.	 ற்றி ம்	ெவறித்தப 	ேவ க்ைகயான	அவர்களின்	ேபச்ைச	ரசித்
டேவ	சரியான	அ வைடைய	கவனித் 	இ ந்தான்.	அந்த	தனபால்	வய தான்

இளங்ேகா க் ம்	இ க்கலாம்.	தாகத்ைத	மறந் 	காதில்	வி ம்	அவர்கைளக்
ேகட்ப 	ெவ ைமையக்	 ைறத்த .	தனபால்தான்	கிண்டெல த் க்
ெகாண் ந்தான்.

எனக்கின்னாேம	பசிச்சா	ேசா 	ெமாளச்சா	ெமாட்ட.

இ 	இன்னடா	 	திம்மாப் 	ெமாளச்சா	ெமாட்ட	பசிச்சா	ேசா 	ெபாம்மனாட்
க வி	ஊத்தாம	 க்கிற	கம்மினாட் யாடா	நீ	ஓ	அளப் ல	ெபாட்ட	நா	 	 ட.
அதின்னாக்கா	ெபாட்ட	நா	ஆம்பள	நா	 டாதா	இன்னா	.
ஆங்	ெபாட்ட	நா	 ட்டதா	இ க் 	ம க் ம்.

நீதா	பாத்ேத	அட	ெபாறம்ேபாக் 	ெபத்தேத.
ஆ டா	ெபாறம்ேபாக் .	என்ன	பத்தி	எந்த	ேபமானின்னா	ெசான்னான்னா



அ ங்கக்கா	தங்கச்சிங்கைள	அ ேன	பாக்கறவங்.
ேத	என்னப்	பத்தி	எ ேவான்னா ம்	ெசால்லிக்கேம	அக்கா	தங்கச்சிங்கள
இ த்ேத	ெராம்ப	ெபால்லாத	ேகாவக்காரனாயி ப்ேபன்.

நா	 ன்ன	ெசான்னா	ேகட் க்க	என்ென	இ க்கிறவ க்
ஆ .

அட	ஓக்காட்டாம்	ெபத்த ங்கெள	ஒங்க க் 	அ கி 	கீதா	அப்பா
ஒக்காந் கி 	கீறாேரன் 	எங்கனா	மான	ேராசம்...	ேசச்ேசச்.

ெபா தாவரங்	காட் ம்	 ட் க் 	ேபாவானாம்	மடமடன் 	கீ ங்க	ேபச
வந் ட்டாங்க.	ேபச	ேட	தனபா 	தாெள	ப யப்	 டா	தாெள	ப யப்	 ங்க.
நிலத்ைதப்	பயிரி ம்	மாமன்	ஏச் 	விட் க்ெகாண்ேட	மளமளெவன் 	அ த்தான்.
அரிவாள்கள்	சரசரத்தன.	இந்த	ேவகம்	ெகாஞ்ச	ேநரத்திற் தான்.	இ ப் 	வலி,

	ஊற க் 	நிமிர்வதாய்	ம ப ம்	சீண்டல்.	இளங்ேகா	பார்த் க்
ெகாண் ந்தான்.

எதிரில்	ஏரிக்கைரேயாரம்	நின்ற	பைன	மரங்கள்	உண்டாகியி ப்பைதக்
ைல ைலயாய்க்	காட் க்	ெகாண்டன.	பறந் 	பறந் 	 ச்சி	ெபாட் க்கைளத்

தின் ம்	வாலாட் க்	க ங் வி	 டக்	காேணாம்.	பைனகளின்	சரசரக்காத
ஓைலகளின்	இ க் களிலி ந் 	பிரதிபலிக்க	 யாத	 வல்கைள
ெவளிப்ப த்தி	அவன்	கா களில்	பறைவகள்	ேமாதிக்ெகாண்டன.	அவ்வப்ேபா
ஏரிக்கைர	ேரா ன்	ேமல்	விமான	இைரச்சலாய்	பஸ்	லாரிகள்	ெம வாக	ஊர்வதாய்
பட்டன.

பக்கத் க்	களத் 	ேமட் ல்	கட்ட க் ம்	சத்த ம்	 டேவ	பிைணய க் ம்
மா கைள	விரட் ம்	 ரல்	தனித் க்	ேகட்ட .	அனலின்	ேபார்ைவயில்	ெந க
மஞ்ச ம்	பச்ைச மாய்த்	ெதரிந் ம்	பாைலவனமாய்	அவன்	உணர்ந்தான்.	மார்பில்
வழி ம்	ஈரத்ைத	அப்ப ேய	ெசாக்காயால்	அ த்தி	எ த்தான்.	ேவட் 	 ைனயால்
கத்ைத	ஒத்தினான்.	எரிந்த .	எ ைம	ேபால	அப்ப ேய	அம்மணமாய்	மத க்

கால்வாயில்	ஊற	ேவண் ம்	ேபால...	அவர்கைளப்	பார்த்தான்.	உப்பின்	ேலசான
ெவ ப் 	திட்டாய்த்	ெதரிந்த .	ேதாலின்	அ யில்	 ளிர்த்தி க் ம்ேபாேத
ஆவித் க்	ெகாண்ேட	இ க் ம்	ேபா ம்.	அவர்கள்	தைலத் ணிைய	வட்டமிட் க்
கட் 	 கில்	விட் ந்த	விதம்	ச தி	அேரபிய	மன்னைர	நிைனக்க	ைவத்த .
மணி	எவ்வளவி க் ம்....
இேதா	ராமதிலகம்	ேபாறாேன	பதிெனான்னைர	ஆயி	ேபாச்சி.
ரியந்	தைலக்கி	ேமேல	வந் ட்டா(ன்)

ெசர்த்தான்.	ேலாக 	ேபானான்னா	மணி	பன்னண்டரதா.



பஸ்கள்,	 ரியன்	ேபாக்ைக	ைவத் 	அவர்கள்	சரியாகேவ	மணி	ெசால்லிச்
ெசய்தார்கள்.	இளங்ேகா க் 	ேர ேயா	ேகட் த்தான்	மணி	ெசால்லவ ம்.	மணி
ஒன்றாகியி க் ம்.	ைகயிலி ந் 	அரிவாள்கைள	 ேடறாமல்	இ க்க	ெச கி
விட் 	சாப்பிடக்	கிளம்பிவிட்டனர்.
இன்னா	அப்பா 	சாப்பிட	வரீங்களா?	 தாங்கீ 	 ப்பம்	ஒ த்தி	ேகட் 	இவன்
பதில்	ெசால்வதற் ள்	தனபால்	 ந்திக்ெகாண்டான்.

ேத	நீ	ெகாண்ணாந் 	கீற	 வ	காவாயில்	கலக் 	அல்லா மா	 க்கலாங்.
ன்ன	எவடா	 ப்ட்டா	?	வா 	ெபரிய	மயிர் ங்கி	மகாராஜா.	ேசாத்திேலேய

ெபாறள்றவ ,	 வ	பார்த்தி ப்பாரா?
அடேட	நீ	எப்பேவா மின்னா ம்	எங் ட் க் 	வந் 	பாத் க்க	 வா	ேசாறான்
அத்த ட் ட் .

ேட	ைபயா	ெராம்பதா	பீத்திக்காத	.	ஒவ்ேவா 	ஜம்பத்த	எவன்னா	ேசா 	 ன்னாத
ேசாப்ளாங்கிவிட்ட	அ த் 	 .	இன்னேமா	.
அப்பன்னா	எங் ட்ல	ேசாேற	பாக்கல்ேலன்றியா.
அடப்	ேபாடா	ேமாளம்.	எங் ட்லல்லாஞ்	ேசாற	பாத்தமா	யின்னா	ேபாயி	 ன் ட்
வாங்கடான்னா	ெபாம்மனாட் 	 ட	சார்வாதம்	ேபாட் க்கி 	கீறாங்.	ேபா	ேபாங்க
சீக்கிரமா	.	அட	ேபாேய	ங்.

காற்றின்	எதிர்	வீச்சால்	அவர்கள்	ேபச்ைச	அதற் 	ேமல்	ேகட்க	 யவில்ைல	.
மதகின்	எதிர்	கைரயில்	நகர்வ 	ெதரிந்த .	தி ெரன் 	காதில்	எங்ேக ம்
ெவ ைமயில்	ஒலி	ரீங்கரித்த 	அவ க் ப்	 ரிந்த .	அவர்கைளப்
பார்த் க்ெகாண்ேட	தான்	ெகாண் 	வந்தி ந்த	 பன்	பாக்ைச ம்	தண்ணீர்
பாட் ைல ம்	ைகப்ைபயிலி ந் 	எ த்தான்.	ஒ 	வாய்	நீரில்	ெகாப்பளித்
உமிழ்ந்தான்.	பாட் ல்	நீர்	ெவந்நீராகி	யி ந்த .	 பன்	பாக்சிலி ந் 	ேமார்	சாத ம்
எ மிச்ைச	ஊ காய்த்	 ண் ம்	அவ க் 	தினம்	மதியம்	பள்ளிக் டம்	ப த்த
வைரயில்	சாப்பிட்டைத	நிைன ட் ன.	காேலஜுக் ப்	ேபானதிலி ந் 	ெகாண்
ேபாவதில்ைல.	ைசக்கிைள	மிதித் க்ெகாண் 	வீட் க் 	வந் வி வான்.	 பன்
பாக்ைச	 மந் 	ெகாண் 	காேலஜுக் ப்	ேபாவ 	நிைனக்க	 யாததாய்
இ ந்த .	பசிக் ம்	ேபாதா .	ஆனா ம்	பல	ேபர்	காேலஜில்	சாப்பிடத்தான்
ெசய்தார்கள்.	ைசகிள்	இல்லாவிட்டா ம்,	வீ 	 ரமாயி ந்தா ம்	என்ன
ெசய்வ ?	அவன்	வீ 	 ட	ஒ 	ைமல்	 ரமி க் ம்.	ஆனா ம்	....
ரிய க் 	ேநராக	 ைடைய	வரப்பில்	சார்த்திப்	பி த் 	சாப்பி வ

கஷ்டம்தான்.	இ ந்தா ம்	ேவ 	வழியில்ைல.	ஆனா ம்,	வழக்கத்தால்	ேவகமாக
சாப்பிட்டான்.	ெசாக்கலிங்கம்	 ன்றைரக் 	வ மாம்.	அைதப்	பார்த் விட் த்தான்
அவர்கள்	எ ந் 	வ வார்கள்.	அ 	வைர ம்	எைதப்பற்றியாவ 	சீண் க்



ெகாண் ப்பார்கள்	ேபா ம்.	இல்ைல,	 திதாக	ட க் ப்	ேபாய்	பார்த் விட்
வந்த	சினிமாைவப்	ேபசலாம்.	அதற்
கண்	கா 	 க் 	ைவத் 	எ த் 	விவரிப்பார்கள்.	 த் ப்	பாட் த்தான்
அவர்க க் ச்	ெசாந்தமாயிற்ேற.	அைத	ஒ த்த க்ெகா த்தர்	பா க்
காட் வார்கள்.	வயதானதால்	சில ம்,	பழக்கத்தால்	சில ம்	சிறி 	கண்கைள
ட ம்	ெசய்யலாம்.	இளங்ேகா	தான்	பி த்தி ந்த	 ைடயின்	நிழலளேவ	வரப்பின்

ேமல்	இ ந்தான்.	நிழற்படாத	அ த்த	 ளி	வரப் ம்	 ட்ட 	.	 னியத்தின்
ெவ ைமயான	தவேயாகியா	அவன்	என்பைத	நிைனக்க	ேவ க்ைகப்	பட் க்
ெகாண்டான்.	 ைடத்	 ணியால்	கிரணங்கள்	த க்கப்பட்ட	ேகாபத்தால்	 ரியன்
நிைறய	ெவம்ைமைய	அந்தக்	க ப் த்	 ணி ள்ேள	ெச த் கிறான்	ேபா ம்.
ெகாஞ்சம்	காற் 	வந்த .	 ன்றைர	மணி	ெந ங்கிய 	ேபா ம்.

வாங்க	ேபாய்	ெபா 	சாஞ்சாச்சி.
நிலத் க்கார	மாமன்	இங்ேக	வந் 	கத்தினான்.	அங்கி ந் 	ஒ த்தன்	உரக்க

த்தான்:

இ ங்காட் மா	 ணர?	ெசத்த	ஒடம்ப	ெபாரட்ட ங்	காட் ம்.

எல்லா(ம்)	ஆச்சிடா	வாங்கடான்னா	 ங்க ம்னா	 ட்லகீற .

இளங்ேகா	ெகாஞ்சம்	நிமிர்ந் 	உட்கார்ந்தான்.	ெம வாக	அரிவாள்கள்	சரத் க்
ெகாண்டன.	வாையத்	திறந்தாள்	ஒ த்தி.
தி ட் 	மா 	 ந்தாப்பல	கீறைறேய	 ன்ன 	ெஜரிக் மாடா	வா .

யார்ேம	தி ட் மா ?	எங்கிட்டேய	வம் க் 	வராங்கேடாய்	 ணா 	மைனய	நா
ஒர்த்தேன	கீறிக்கி 	வேரங்,	ந்த	ெபாட்டப்	பசங்க	ெரண் மில்ேல	திம்மா ண்
மைனய	 க் ங்க	அத்த	 ட் ட் .

நிமிர்ந் 	இவைனப்	பார்த் விட் 	நிலத் க்கார	மாமன்	இைரந்தான்.

காைலல்லாம்	ேபசியாச்சி	ன் மின்னா	எல்லா(ம்)	ஒேர	சரியா	சீக்கிரமா
ச்சீங்க...	ெபா ேதாட	 ட் க் 	ேபாலாம்.	இல்லன்னா	எனக்கின்னா...

அப்பா வ	இ ட்டற க் 	 ந்தி	அ ப்பிச் ட ம்.	நா 	ம ப் 	மடமடன் 	 ச்சா
ஆச்சி.	ஆ க் 	ெரண் 	 	நெட.	இன்னா	கட்டாயிடப்	ேபா .

யா ம்	ேபசாமல்	இரண்டாவ 	தைள ம்	அ த் 	 ந்த .	இன் ம்	இரண்
ண் 	நாைளக் தான்.	அ 	 ந்தபிற 	கட்ட க்கேவண் ம்.	இன் ம்

இரண் 	நாட்கைள	இேத	கைதயாய்	நிைனத் க்ெகாண்டான்	இளங்ேகா.
ேட	தனபா 	பிரிய	ேபாட் ,	ம ச்சிக்கிேன	வாடா,	ந்த	ஜாரி	பாதிப்ேப 	அந்த
ஜாரிக்கி	பாதிப்ேப .	கபகபான் 	ஆ ட் ம்.



எைறக்காம	அரிவாேரம்ேம.	இன்னா	அரிவாரேர.	நா 	ெநல் 	மண் ல	ேபானா
ஆ 	 ன்னபா .

ேத,	சின்னப்ெபாண் 	பக்கத்தில	கீறைத ம்	வாரிவாேயன்.	இன்னேமா	த க்கா
வாரிவேர.

பா 	மாேமாவ்	பன்னியாட்டம்	ேபாட் 	அ க்கி	அ க்கி	கட்டறாங்.	ஆ 	 க்கற
கட்ெட.	மாடா	ம சாளா.
ஆங்	இத்த	ஒ 	ெபாம்மனாட் 	 க்கேலன்னா	ெபாற 	அவ	எ க் தா	லாயக் .
அதாந்	தாள்லாம்	ெசாடத் 	ேபாய்க்	கீேத.
பாத் க்	கட் டா.	ஆவட் ம்	ஆவட் ம்...	கட் ங்கெள	எண்ணிக்கினியா	அப்பா .

க் ங்கடா	மடமடன் .	ெபா 	ேபாச்சி.	ஒேர	ஓட்டா	சந் டாம	 	ஜாரியா
ேபா ங்க	கட் ங்கெள.	ேட	ெவள்ெள	அங்கேய	நின் 	கட் ங்கெள	சரியா
வாங்கிப்	ேபா .

மாமன்	ேவகமாய்	கட் கைள	ஆட்களின்	தைலயில்	 க்கிவிட்டா ம்	 ரியன்
மைற ம்	ேவகம்	ெபா தாகி	விட்டைத	சிவப்பாய்க்	காட் ய .

மணி	ஆறாகிவிட் க் ம்.	ெவட்ட	ெவளியாயி க்கேவ	இன் ம்	இ ள்
டவில்ைல.	ஊரில்	விளக் 	ைவப்பார்கள்.	கட் கைள	எண்ணிக்ெகாண்

பக்கத் 	களத் 	ேமட் ல்	கட் 	ேபா ம்	இடத்திற் 	நடந்தான்	இளங்ேகா.	ேம
பள்ளமான	வரப்பில்	ஓ 	ஓ 	அவர்கள்	கட் கைள	ேபாட் 	வந்தனர்.	ெகாஞ்சம்
நிமிர்ந் 	பார்த் 	நடந்தால்	உடேன	வரப் 	ஒ 	பக்கம்	ச க்கிய .	 ன் 	ஜாரியாக
கட் கள்	ேபாட் 	 ந்தன.	தைலத்	 ணிைய	உதறிவிட் 	 லியாட்கள்	மதகில்
ைககால்	க வினர்.	ஆண்கள்	 ணிைய	 ட் 	ைவத் விட் 	 ளிக்கலாயினர்.
பயிரி ம்	ெமா தியப்பன்	கட் கைள	ேமல்	தைலப்	பின்னலால்	இைணத்தான்.
ஈரமண்ைண	அங்கங்ேக	பி ப்பி யாய்	ைவத் 	வந்தான்.	இளங்ேகா	எ த்
ெபாறித்த	 த்திைரப்	பலைகயால்	தட் 	அைடயாளப்ப த்தி	வந்தான்.	எல்லாம்	ஒ
அத் க் தான்.

நாைளக்கி	காைலயில	வந் டறீங்களா	அப்பா .

வரப்ைபப்	பார்த் க்	ெகாண் ந்தவன்	அவ க்காக	தி ம்பி	சிரித்
ெசான்னான்.

பின்ேன	.	வந் டேறன்.	ேபாய்	வரட் மா.
இவ க்காக	அவன்	தைலயாட் னான்	சரிெயன் .	மதகில்	 ளித் விட்
ஆட்கள்	 ரத்தில்	நடந் 	ெகாண் ந்தார்கள்.	பயிரின்	 ைனேயா 	ஈரமாக
காற் 	அ த்தி	வீ வ 	 கத்தில்	பட்ட .	அவன்	மதகில்	இறங்க,	மடக்கிய
ைடைய	ஒப் க்காக	எதிரில்	ஊன்றி	வரப்பில்	நடக்கலானான்	இளங்ேகா.	வக்கா



ெகாக் 	நீர்க்	காக்காய்கள்	 ரெல ப்பிக்	ெகாண் 	சரமாய்ப்	பறந்தன.
அங்கங்ேக	காவ க் 	எஞ்சியி ந்த	சிலரின்	 ரல்	எங்ேக ம்
வியாபித்தி ப்பைதக்	ேகட்டான்.

ேபாயி	ராவிக்கி	சாப்பா 	ெகாண்ணாந் .	ேடாய்	 ல்ல த்த 	ேபா ம்
மாட்ெடல்லாம்	ஓட் ட் யா.

அந்த	மண்ண	ரெவ	 த்ேதன்.	நா 	ெநல்ல	ெபா க்கிக்கி 	ேபாேற(ன்).

அட	 	ெசாரண	கீதாம்ேம	நல்ல	ெஜன்மமார்ந்தா	ஒைறக் ம்	இவ	ெநலமாட்டம்
உ றா.
ரல்கைள	பின் க் த்	தள்ளி	நடந்தான்	இளங்ேகா.	இன் ம்	இ ட் வதற் ள்

ேரா க் ப்	ேபாய்	விடேவண் ம்.	பாம் 	ெபாட் கள்	ேவ 	ஊ ேம	....	இன் ம்
ேவகமாக	நடந்தான்	அவன்	ச க்காமல்	இ க்க	ஜாக்கிரைதயாக	நடக்க
ேவண் யி ந்தான்.	மிக ம்	தாகமாக	ேவ 	நிைனப் 	வந்த .	ேபான ம்	 தலில்
ஒ 	நா 	டம்ளர்	தண்ணியாவ 	 க்க ம்.	தவைளகள்	 வர்க்ேகாழிகளாய்க்
கத்தின.	தவைள	கத்தினால்	பாம் 	வ ம்.	எரிச்சலாய்	வந்த .	வரப் 	ஏன்	இன் ம்

யமாட்ேடன்	என்கிற .	காைலயில்	இ 	இவ்வள 	நீண் ந்தி க்கவில்ைல
என்ற	நிைனப் 	அவ க் 	வந்தேபா 	இன் ம்	வியர்த் ப்ேபானான்	அவன்.

தி வனந்த ரம்	தமிழ்ச்	சங்கம்	பரி க்கைத,	ஆண் 	மலர்	1972
தமிெழாலி	ைகெய த் 	ஏ ,	1970
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"சார்,	என்	கைதேய	ெராம்ப	ேமாசமான 	சார்.	நீங்க	 லபமா	ேகட் ட் ங்க.	அைத
ெநைனச்சாேல	அ ைக	தான்	வ 	சார்.	ஆனா	நீங்க	உண்ைமயி ம்

ேகக்கறீங்க.	எங்	கைதெயச்	ெசான்னா	என்னாட்டம்	உண்ைம	கைத	கீறவங்க
ஜாக்கிரைதயா	இ ப்பாங்க	இல்ைலயா	சார்.	எனக் ம்	மன 	ெகாஞ்சம்	நிம்மதி	.
எம்	ேப 	ஊெரல்லாம்	மாத்திதாேன	ேபா வீங்க?	அதான்	சார்	கெரக்ட்.	ஏன்னா
ெதாழில்ல	ெதால்ைல	வரக்	 டா 	பா ங்க.	எங்க	அப்பா	அம்மா	ெராம்ப
நல்லவங்க.	ேடய்	விஜி,	விஜயாக்கண்ணான் 	தான்	 ப்பி வாங்க.	ஆமா	சார்
நான்	அவங்க க் 	ஒேர	ெபாண் .	ெராம்ப	ெசல்லமா	வளத் ட்டாங்க.	ஆனா
எங்க	கிளாஸ்ேல	என்ைன	பிச்ைசக்காரின் ம்	 ப்ைபக்காரின் ம்	ேகலி
ெசஞ்சாங்க	சார்.	என்ன	சார்	அப்பா	அம்மா?	அவர்	வந்தார்.	நான்	தின ம்	விதம்
விதமாக	 ரஸ்	பண்ண	ஆரம்பிச்ேசன்	சார்.	அவர்	ஸ் ல்	பக்கத்திேல	பங்க்
கைடக் 	சிகெரட்	பி க்க	வ வார்.	ஒ 	நாள்	நடந் 	வ வார்.	ஒ 	நாள்
ைசக்கிளில்	வ வார்.	இன்ெனா 	நாள்	டபிள்ஸ்	வந் ம்	வ வார்.	ெராம்ப	நல்லவர்



சார்.	சிம்பிள்.	சாக்ேலட்,	பிஸ்கட்,	ரிப்பன்,	ேசாப் ,	ெபளடர்...	இப்ப 	வாங்கி
வ வார்.	ெராம்ப	நாள்	வைரக் ம்	யா க்ேகான் 	ெநைனச்சி	அவர்	பக்கேம
பாக்காம	வந்ேதனா.	ஒ 	நாள்	நான்	வீட் க் 	ேபாவச்ேச	பக்கத்தில்	வந் ,	'நான்
தின ம்	உனக்ேகாசரம்	தாேன	என்ெனல்லாேமா	வாங்கி	வேரன்.	கவனிக்க
மாட் யான்னா .	அவ்வள 	அன்பா	ேபசி	நான்	யார்கிட்ேட ம்	ேகட்டதில்ைல	சார்.
நான்தான்	 ன்னா ேய	ெசான்ேனேன	சார்.	எங்கப்பா	அம்மா	ராட்சசங்கன் .
அடேட,	ஒண் 	ெசால்ல	மறந் ட்ேடன்	சார்.	எங்கம்மா	தி ர்
ெசத் ப்ேபானாங்க.	சாவற க் 	 ந்தி	என்	ைகைய	பி ச் க்கி 	அ தாங்க
சார்.	'பாவி	மகேள,	கிளியாட்டம்	வளத்த	உன்ைன	இந்தப்	பாவிகிட்ட	விட் ட் ப்
ேபாேறேன.	அவன்	ெரண்டாம்	கல்யாணம்	பண்ணிக்கினா,	வர்றவ	உன்ைன
சித்ரவைத	ெசய்வாேளன் .	அப்பாைவப்	ேபாய்	அவன்	இவன்
ேபசறாங்கேளன் 	எனக் 	ெராம்ப	கஷ்டம்	சார்.	ஆனா	அம்மா	ேபாயி	நிஜமாகேவ
சித்தி	வந்தா.	என்ென	ெகாைல	ெசய்யாம	ெகாைல	ெசஞ்சா	சார்.	அப்பா	பாத் ம்
பாக்காேம	ேபாறார்.	அப்பத்தான்	அம்மா	ெசான்னேதாட	உண்ைம	எனக் ப்	 ரிஞ்ச
சார்.	அன்னிக் 	 ரா ம்	அம்மா	படத் க்கிட்டேய	அ ேதன்	சார்.	சித்தி	பாத்தா.
'அந்த	ெசத் ப்ேபானவ	 ன்னா 	என்னா 	அ ைகன் ’	அம்மா	படத்ைத

க்கிப்	ேபாட் 	உைடச்சா	சார்.	சித்தின் 	கத்திேனன்.	என்னா 	கத்தேறன்
ெசால்ற க்ெகன்ன	சார்.	ெதாைடயிேல	 	இ த்தா	சார்.	ேதா	பா ங்க	சார்
(என் 	தி ெரன் 	ெதாைடையக்	காட் னாள்.	 ன்றைர	அங் ல	நீள	க ப்பான
வ .	அந்த	வாைழத்தண் 	ேபான்ற	ெதாைடயில்...!	ேச,	அந்த	சித்தி	எவ்வள
கிராகதி.	இவள்தான்	எவ்வள 	ெவள்ைள	உள்ளம்	ெகாண்டவள்!	நான்	ஒ
ெவளியாள்,	அ ம்	ஆண்	என் 	 ட	பார்க்காமல்	ெதாைடைய.....!)	அத்ேதாட
ெதாடப்பத்தாேல	நல்லா	விளாசிட்டா	.	அப்பத்தான்	சார்,	அவேராட	-	அதான்	சார்
ரேமஷ்நாத்...	-	அன் 	 ரிஞ் .	உடேன	அங்ேக	ஓ ேனன்	சார்.	அவர்	பார்ைவயிேல
க ைண	ெதரிஞ் .	இனிேமல்	நான்	வீட் க் ப்	ேபாவமாட்ேடன்.	’நீங்கதான்
காப்பாத்த ம்'ன்ேனன்	சார்.	ரேமஷ்	சிரிச்சார்.	'எங்கப்பா	ெராம்ப	ேகாவக்காரர்.
ெரண் 	ேபரா	ேபானா	 ணா	ெவட் ப்	ேபா வார்.	நான்	ஒ 	 ம்	ஏற்பா
பண்ணேறன்.	நீ	இ க்கலாம்.	ெரண் 	ேப ம்	 கமா	இ க்கற க் 	இ தான்
வழி"ன்னார்	சார்.	நான்	ஒத் க் ேனன்.	எவ்வள 	பரந்த	உள்ளம்	அவ க் .
டேவ	ஸ் க் ம்	ேபாேனன்.	எல்லா ம்	இன்னா ன்னாங்க.	நான்	யாைர ம்

சட்ைட	பண்ணைல.	அவ	அவ	ேயாக்யைத	பத்தி	எனக் த்	ெதரியாதா!	சரிதான்,
ேபாங்க ன்ேனன்.	ெராம்ப	 ணிச்சல்காரின் 	எங்க	 ச்சர்	 கழ்ந்தாங்க	சார்.
எஸ்ெஸல்சி	எ தப்	ேபாேறன்.	வயித்திேல	 	மாசம்.	அவர்	ெராம்ப	அன்பா
கவனிச்சார்	சார்	.	ரேமஷ்,	நீங்க	உங்க	 ழந்ைதக் 	அப்பான்ேனன்.	ெராம்ப
சந்ேதாஷப்பட்டார்	சார்.	நிைறய	மாத்திைர,	ம ந்ெதல்லாம்	வாங்கிவந்தார்.
சாப்பிட்ேடன்.	ெரண்ேட	நாள்ேல	 ைறப்பிரசவமாயி ச்சி	சார்.	அவர்	அழாத
ைறயா	கஷ்டப்பட்டார்.	நான்தான்	அவைர	ேதத்திேனன்	சார்.	அவ்வள 	 ழந்ைத



மன 	சார்	அவ க் .	நானி ந்த	 க் 	பக்கத் 	 மில்	ஒ 	ஆள்	இ ந்தான்.
வய 	 ப்ப 	இ க் ம்.	கட்ைட	 ட்ைடயாய்	இ ந்தான்.	தி ர் 	ஒ நாள்	அவன்
வந் ,	'எப்ப யி க்ேக’ன்னான்.	நான்	பயந் ேபாய்	ரேமஷ்கிட்ேட	ெசான்ேனன்.
அப்ப	நான்	தி ம்பி ம்	உண்டாயி ந்ேதன்.	ரேமஷ்	ெராம்ப ம்	ேகாபப்பட்டார்.	ஒ
வாரம்	வரேவயில்ைல.	அப் றம்	வந்தார்.	தி ர் 	அவங்கம்மா க் 	 ைள	ெகட் ப்
ேபாச்சாம்.	கல்யாணம்	பண்ணினாத்தான்	சரியா ம்னாங்களாம்.	அம்மா	உயிைரக்
காப்பாத்த ம் 	அவங்க	அத்ைத	ெபாண்ைண	அஞ் 	நாள்	 ன்னா தான்
கட் க்கினாராம்.	அப்ப ேய	ெசான்னார்	சார்.	ெராம்ப	ெவள்ைள	மன .	பக்கத்
ம்	ஆள்	இப்ப	எப்ப ன்னார்.	ெராம்ப	ஒத்தாைச.	தங்கச்சி	தங்கச்சின் ன்ேனன்.

அப்பா	ஒ 	கவைல	 ட்ட ன்னார்.	உடேன	தி ர் 	விம்மினார்.	என்னாங்கன்ேனன்,
பயந் ேபாய்.	அவர்	ெபாண்டாட் 	காஷ்மீர்	ேபாய்	 	மாசம்,	காசி	ேபாய்	ெரண்
மாசம்,	அப்ப ேய	ேநபாளம்	ேபாய்	அ க் 	பக்கத்திேல	அண்ணாநகர்ேலதான்
ழந்ைத	ெபக்க ம் 	பிரார்த்தைனயாம்	சார்.	நான்	ேயாசிச்ேசன்.	அவைர	ேபாக

வாணாம் 	த க்கற க் 	நான்	யா ?	மனைச	ைதரியமா	வச்சிக்கி 	ேபாய்
வாங்க.	அண்ணாச்சி	பாத் க் வார்.	ஆனா	வந்த டேன	என்ென	வந்
பாத் க்க ம்ன்ேனன்.	அைதச்	ெசான்ன ேம	அவ க் 	ெராம்ப	சந்ேதாஷம்.	என்
ைகையப்	பி ச்சி	 க்கினார்.	கட் ப்பி த் 	கன்னத்தில்	(ேகாஸ்லா	கமிட்
சிபாரிசால்	நான்	'கட்'	ெசய் ள்ேளன்)	வந்த டேன	என்	கண்ைணப்	பார்க்காம
விடமாட்ேடன்.	ைபைபன்னார்.	டாடான்ேனன்.	இப்ப	அவர்	வந் 	 	வ ஷமாச்சி
சார்.	டாடா	ெசான்ேனாேம,	ைப	ைபன்னாேரன் 	ெதனம்	நிைனக்கிேறன்.
அண்ணாச்சிதான்	காப்பாத்தினார்.	அண்ணாச்சின்னா	ேபேர	அண்ணாச்சியாம்
சார்.	அப்பறம்	ெரண் 	பசங்க.	 ைணக்	கைலச்சிட்ேடன்.	பணம்	ேவ ம்
வாழற க் .	என்ன	சார்	பண்ற ?	இப்பத்தான்	சார்	அந்த	அேயாக்கியன்	ரேமஷ்
ைப	ைபன்ன க் 	அர்த்தம்	 ரி .	விக்கச்	ெசால்லிட்டான்	சார்	என்ைன	விக்க...
(அவள்	விம்மி	அ தாள்.	என் ள்	இரக்கம்	ெப க்ெக த்ேதா ய .)	இந்த
உலகேம	அேயாக்கியமான 	சார்.	எங்கப்பா	அம்மா	சரியாயி ந்தா	நான்	இப்ப
ஆேவேனா	சார்?	இப்ப 	நான்	வாழறதின்	 லம்	அவர்கைள	நான்	பழி	வாங்கேறன்
சார்	பழி	வாங்கேறன்.	(எனக் 	ெமய்சிலிர்த்த .	ெமரீனா	பீச்சில்	சிலம்ேபா
நிற் ம்	கண்ணகிதான்	இவள்	உ வாய்த்	ெதரிந்தாள்.)	என்ன	சார்
அண்ணாச்சியா?	அந்த	ேராட்ேரால ம்	-	ஆமா	சார்	அவ ம்	ஒ 	அேயாக்கிய
த யன்	-	என்ைன	ஏமாத்திட்டான்	சார்.	எம்	பசங்களா	சார்?	நான்	இப்ப
ெபாைழச்சா ம்	அ ங்கைள	நல்லப யா	வாழ	ைவப்ேபன்.	கான்ெவன்ட் ேல	ப க்க
ைவக்கிேறன்	சார்.	என்ன	லட்சியம்ன்றீங்களா	சார்?	என்னிக்காவ 	ஒ 	நாள்
ரேமஷ்நாத்	வ வார்.	என்ைன	கட்டாயம்	கல்யாணம்	ெசய் க்கி 	எல்லாைர ம்
ேபால	வாழ	ைவப்பார்.	இ 	சத்தியம்	சார்.	(ைக	க காரத்ைதப்	பார்க்கிேறன்.	மணி
எட் .	அவைளப்	பார்க்கிேறன்.	ெமய்	சிலிர்க்கிற .	பார்க்கிேறன்.	சிலிர்க்கிற .)

கைணயாழி,	1971
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மாசியின்	பின்பனிக்	 ளி க் 	இதமாக	ராத்திரி	அைணத்த	பாதிப்	பீ ைய	வாயில்
இ க்கிப்	பற்ற	ைவத்தான்	வரதன்.	ேநாஞ்சல்	உடம் 	ஒ 	 ைற	 ங்கி
ெநா ங்கி	நின்ற 	 ளிரில்.
"இந்த	தபா	கார்த்தியிேலேய	எ ம் 	உ க்கி ச்சி	 ளி .	ைத ம்	ேபாயி	ேதா	மாசி
வந்தாச்சி.	 ட்ட	பா ல்ேல.	நாய 	பாட் 	ேயாகந்தா.	ஸ்ட்ராங்கா	சக்கர	சாஸ்தியா
சிங்கிள்யா	நாயேர.''

க்கைட	நாயர்	க மேம	கண்ணாக	வழக்கமான	பாதி	கிளாஸ்	அ த் த்	தந்தான்.
வரதன்	ஒ 	வாய்	ைவத் விட் 	கிளாைஸ	நீட்ட,	அைர	ஸ் ன்	சர்க்கைரைய
அதில்	ெலாட	ெலாடத்தான்	நாயர்.	எங்ேகேயா	ெவறித்தப 	மரத் ப்	ேபான	நாக்கில்
உறிஞ்சினான்	 ழற்றி	.	சின்ன	காஞ்சி ரத்தின்	ெமயின்	ேராட் ன்	ஒ 	ப தி
தி க்கச்சி	நம்பித்	ெத .	அதில்	 ன்றாம்	தி விழா	மண்டபத்திற் 	எதிரில்
பச்ைசயப்பன்	கிைளப்	பள்ளி.	அதற் 	ேநர்	எதிேர	நாயரின்	 க்கைட.	அந்த
க்கைடயின்	ெபஞ்சியில்	 ந்தியப 	 ைய	உறிஞ்சியப 	தாேன	 	 த் க்

ெகாண்டான்	வரதன்.

"ேகாத் 	வாங்கற	க த	வராக்	காட் 	...	ேநத்திக்ேக	ெமாறச்சிக்கினான்.



சாதாவாட் 	ேபாடவராத	கம்மினாட் ;	ெசாட் க்காரன்	ேபால	ேபான் வான்...
ெபாறய	இன்னிக்

க்கேலன்னா	....	ம்ம்...''

`	கண்ணா 	கிளாசில்	ஒட் க்	ெகாண் ந்த	 ளிைய ம்	கவிழ்த் 	உறிஞ்சி
விட் ,	 கட் 	ஒட் யி ந்த	வயிற்றின்	ேவஷ் ைனைய	அவிழ்த் 	பீ த்
ண் கைளத்	தள்ளி,	ைபசாக்கைளப்	பி த் 	பத் 	ைபசாவாக்கி	அைத ம்	நா

தடைவ	தைலையச்	ெசாரிந் 	எண்ணி	நீட் னான்.	நாயர்	அலட்சியமாக,	அ த்த
க் த்	தண்ணீர்	பி த்தப 	இட 	ைகயால்	வாங்கி	ெப ங்காய	டப்பியில்

ேபாட்டான்.	அங் 	ெகளரவப்	பிரச்ைனக்ேக	இடமில்ைல.	ேதாள்	பட்ைடைய
இ க்கக்	கட் க்	ெகாண் 	'எதிர்க்க'	பச்ைசயப்பாஸ் லின்	நீண்ட	ெவளித்
திண்ைணயில்,	ஏற்கனேவ	அங்கி ந்த	சில டன்	இைணந்தான்	வரதன்.	பாதி	பீ
மீண் ம்	 ைகந்த .

	

இன் ம்	சரியாகப்	ெபா 	வி யவில்ைல.	பால்	ெடப்ேபா க் ம்,	ஓட்ட க் ம்
ெசல் ம்	ப ,	எ ைமக டன்,	கண்கைள	மட் ம்	ெவளிக்காட் 	அைவகளின்	பால்
ேகன்க ம்	பின்னால்	நடந்தனர்.	 ளிரில்	ெவடெவடத்தப 	சில	வண் க ம்
நகர்ந்தன.	சில்லைற	இ ந்தவர்கள்	காமாட்சி	பவ க் ம்,	வரதைனப்
ேபான்றவர்கள்	நாயர்	 க்கைடக் ம்	 ளிைர	விரட்ட	அைடந்
ெகாண் ந்தார்கள்.	காைலக்	கட் க்	ெகாண் 	ஒட் ய	கன்னத்தில்
ச்சிைககைளத்	தாங்கி	பார்த் ம்	பார்க்காம ம்	தவமி ந்தான்	வரதன்.
ப்பதிலி ந் 	ஐந் 	 மி க்கலாம்.	பார்க்க	இ பத்ைதந்திேலேய	 ப்பைடத்

தவைனப்	ேபால	ஒ 	ேதாற்றம்.	 க்காட் த்	 ணிக் ள்ேள

க ப் டன்	ெவள்ைள	இைழகள்	ெசம்பட்ைடயாய்	 ைறக் ம்.	கண்கைளப்	பின்ேன
தள்ளி	நிற் ம்	 க	எ ம் கள்.	ெவ த்த	 கத்தில்	மயிேர	 ைளத்திராத	மழப் .
சின்ன	கா கள்,	 க் தான்	அவைன	 க ள்ளவனாக	ஆக்கிய .	அதன்	கீேழ
அேத	ெசாரெசாரப் 	ஊசிகள்.	அைத	விட்டால்	 கவாய்க்	கட்ைடயில்	சி 	 த் .
பீ 	 த் 	 த் 	 ன்ேன	தள்ளி	நிற் ம்	மார்ெப ம் .	அவைனப்
ேபான்றவர்களில்	அவன்	ஒ வன்.

ஏகாம்பரம்	 தலியாரிடம்	 தல்	தறி ைனந்ததிலி ந் 	இன் 	எல்லாைர ம்
பார்த் விட் 	ெசாைஸட் யில்	ெநய் ம்	ேபா ம்	சரி,	பஞ்சம்	அவைன	விட்ட
பா ல்ைல.	ஒ 	சி ப்ைப	இரண் 	சி ப்ைப	'மார்வா ’யிடம்	ைவத் 	வாங் வ
தல்,	இ க் ம்	ஒன்றிரண் 	நைக,	பாத்திரம்	ைவத் 	வாங்கினா ம்	அதில்

கிைடக் ம்	ெதாைக	ஆைசப்ப ம்	சில்லைரச்	ெசல 	க க்ேக	சரியாகி	வி ம்.
கப்	 	,	ஓட்டல்	 பன்,	சினிமா.	ஒ 	சிகெரட்	-	அவ்வள தான்.	பைழயப 	பாதி
பி க் ம்,	சிங்கிள்	 க் ம்	'ேலால்	பட'	ேவண் ய தான்.	"



இன்னாடா...	யி !	மின்ெனல்லாம்	ேசாத்த	கட் க்கி 	எங்கடா	ேவல	ெகைடக் ம்
...	காலணா	சம்பாரிப்ேபா ன் 	திரிவாங்க	இப்ப	நாம	 ட்ட	 த் 	ேதட மா
கீ ...	 ட்ல	பசங்க	வளரேல	எங்க	 ட்ல	நாங்க	நா 	ேப 	ஆம்பள	பசங்க
ெபாட்டச்சிங்க	 	.	எங்க	ெகயவன்	ராசாவாட்டம்	நா 	தறி	ேபாட்
வக்கைணயா	ெசஞ்சான்	ெகயவி	தாலிய த்தா	....	எல்லாஞ்	ெசதறிப்	ேபாச்சி...
ேட...	ேட	ேபமானி...	பாத் ம்	பாக்காம	ேபாறியாடா...	வரல்ேல...''
"என்னாய்யா!	நீ	என்ன	ெவலக்கி	வாங்கிப்	 ட் 	ெகட் ப்	ேபாச் ?	நா	இன்னா
ஒங் ட் 	ேவலக்காரனா...?''	ேபமானி	என்றதால்	ேவைலக்காக	'அப்ப 	வந்த
ைபயன்	திமிறினான்.

"பாத் க்க	ேமாலியாேர...	ேதா	ஏகாம்பரம்	ைபய க் 	வர்ற	ேகாவத்த.
சர்த்தாண்டா	 ட் க் 	வா.	இன்னிக் 	அந்த	ெசார்க்கம்	ேபட்ட	 க்க ம்.
ேமாட் த்	ெத க் ம்	 க்ல	பாைளத் க் மா	நீ ந்தா	அைலயேற...	எந்த	ேமாலி
காத் க்கி கீறான்?	பயப்படறாங்க.	தைலயில்	 ணியப்	ேபாட் க்கப்
ேபாேறாமின் 	...	ஆட்சம்ேபட்ைட	ேலன்னாடான்னா	ஆரணிப்	ெபாடைவையக் ட
ஏமாந்தா	அசல்	காஞ்சிரம் ன் 	ைலட் 	ெவளிச்சத்ல	காட் டறாங்க.
ெசாைஸட் க்காரங்கன்னா	ஊராம்	பணத்த	ஏப்பம்	ேபாடலாமான் 	பாக்கறா ங்க.
கச்சிங்க	 ந் க்கி 	ெசகரட் ரிேயாட	 ட	தகறா ...	கவர்	ெமண்ேடாட
ெதால்ல...	இன்னா	ேமாலியாேர	நாஞ்ெசால்ற ...''	இன்ெனா 	 ைலயில்
இ ங்கிக்	ெகாண் ந்த	ெகளரவமாக	 தலியார்	என்றைழக்கப்பட்ட	இன்ெனா
ெநசவாளர்	ஏேதா	 த்தார்.	அவர்	ேபச் க்காக	அங்ேக	யா ம்
காத்தி க்கவில்ைல.
"பாம்.....	பாம்	....	ப்பபவ்வாம்	.....	பாம்	....	ெமட்றாஸ்	....	ெமட்றாஸ்...''	வீ 	வீடாகக்
கதைவத்	தட் க்	 ப்பி வ 	ேபால	எஸ்.	எல்.	என்.	எஸ்	-	ேசா	சஞ்சீவிேயா
ேபானான்.

"மணியா ...	இன்னா	வரீயா	...?''

"வேரம்பா...	எங்க	ெசஞ்சா	இன்னா?	 த்தமா	ெசய்ய ம்.	ேவைலக்ேகத்த	 லி
வாங்க ம்.	வ 	கீேத..."	 தி	இறங்கிய .

“ேட	ேட...	வ த்தப்	பத்தி	எனக் 	ெசால்றியா	...ந்த	ேபமானிப்	ேபச்சித்தான்
வாணாங்ற ...''.	பிராஞ்ச்	ஸ் ல்	அ கில்	இ ந்த	 னிசிபல்	 ழாயில்	அங்கி ந்த
சாம்பலில்	வாய்	 ம்	எச்சிலாக்கித்	ேதய்த்தான்	காவிப்பற்கைள.	வாய்க் ள்
விரைல	விட் 	'ேலா'	என் 	வயிற்ைறக் மறி,	ேகாைழ	எ த்தான்.	ைக	கால்	 கம்
க விக்	ெகாண் 	ெவடெவடத் க்	ெகாண்ேட	ேவஷ் 	 ைனயால்	அ த்தித்
ைடத் ,	கால்கைள	அகட் 	அகட் 	நடந்தான்,	ைபயன்	ெதாடர.

	'ஆமா	ேநத்திக்கி	எங்கடா	கா ம்...'



"அந்த	சிங்கார	ேமாலி	...	அதாம்பா	அந்த	எடத்ெத 	....	தாங்கி	தாங்கி
நடப்பாேன....	 ப்ட்டான்.	ஒ 	ெபாண் 	வந் க்கி 	இ ந்திச்சாம்...	எல்லாம்
ெபரிசான தான்.	 டால	ேவல	ெசஞ்ச	ராமய்யன	இ த் க்கி 	ஓ ச்சா
மின் ...

அதாங்...''

"நீ	ெமா வா	 ண் 	 ட் 	பாக்கிற தாேன..."

"ச்ேச...	இம்மாம்	ெபரிய	காஞ்சிரத்திேல	ேவற	ெபாண்ணா	இல்ல	....	அந்த	நத்தப்
ேபாட்ட	ெகாரங்க	 க்க...''
"அப்ப	ேவற	 ச்சிட்ட...''

ைபயன்	ேபசவில்ைல	.	வரத க் 	இந்த	மாதிரி	விஷயெம த்தாேல	எல்லாத்
ெதம் ம்	வந் 	வி ெமன்ப 	அவ க் த்	ெதரி ம்.	ேபசாமல்	ெதாடர்ந்தான்.
ன்றாந்தி விழா	மண்டபத்	ெத ைவ	விட் 	ேசர்மன்	நா 	ெத ைவ	அைடந்

வரதனின்	சின்ன	வீட் ல்	 ந்தார்கள்.	உயரமில்லாத	ஓட் க்	 ைடக்	 ைர.
ங்கிலாலான .	ந ந ேவ	ெசத் ப்	ேபான	 ங்கில்க க்ேகற்ப	வைளந் ம்

நிமிர்ந் ம்	இ ந்த 	அ .	ஒ 	சின்ன	சைமயலைற	அ ேவ	ப க்ைக,	சாமான்
அைறக ங் ட.	இந்தப்	பக்கம்	சின்ன	திறந்த	ெவளி	வாசல்	ஓட் 	எரவாணத்தில்
காலி	ப ட்டங்	(ப வட்டம்)	க ம்,	ஆஸ்க ம்	ெசா கியி ந்தன.	 மாரான
நீள ள்ள	தாழ்வாரம்	அல்ல 	 டத்தில்	ேமைட	கட் 	ஒ 	தறி ம்,	பள்ளத்தில்	ஒ
தறி மாக	இரண் .	சாணியால்	ெம கப்பட்ட	 ண் ங்	 ழி மான	அ ந்திய	மண்
தைரயில்	அங்கங்ேக	 ச்சிகள்	அ க்கப்பட் ந்தன.	'ேபக்கைட'	( ழக்கைட)
என் 	ஒன் 	இல்ைல.	ேதைவ மில்ைல,	பக்கத்தில்	அலாபாத்	ஏரி	இ க் ம்ேபா .

நா 	வீ 	தள்ளியி க் ம்	ெத க் ழாயில்	சண்ைட	ேபாட் 	தண்ணீர்	பி த்
வந்தாள்	வசந்தா,	வரதனின்	மைனவி.	ெதாழில்	 ட்டாளி ங் ட.
"யா ேம	பச்ச	ெமாளகா	..	ஒங்கப்பனா	வச்சாங்	ெகாயா?..ன்னா'	வந் ட் யா	.....
எங்கேயா	ெபா க்கன	வள்ளாம்...	ேபாணியில்	இ யாப்பங்காரங்கிட்ட	ெரண்
ட் 	வாங்கிக்கிேறன்	 ன் ட் 	தறியில்	ஒக்கா ...	ஒ 	தட	ேபாயி	வேரன்....
ைபயன	 ட் க்கி 	வந்தி க்கியா?	ேட...	தார்ேல	அந்த	ெசவந்த	மண்ண
த் டா...	அந்த	ப ட்டன்டா...	 ண்ட	ேபானாேளா	கீறாேளா...''

ஒ 	அங் ல	நீள	அகலத்தில்	சிலிண்டராய்	இரண் 	ஐந் 	ைபசா	 ட் 	சர்க்கைர
ெதளிக்கப்	பட் ந்த .	அைத	இரண் 	வாயில்	ேபாட் க்	ெகாண் 	ேகட்டான்:
"எ ன்னா	 ச்சிட் 	வந்தியாடா?”
"ஆச்சிபா...	எங் ட்ல	இன்னி	வைரக் ம்	பட்னி	இல்ல	...''எவ்.	ைபயன்	ஏப்பம்
விட் 	காட் னான்.	இ ப் த்	 ணிைய	உதறி	தறி	ேமைடயில்	ேபாட்
ேகாமணத்ேதா 	எம்பி	உட்கார்ந் 	கால்கைளத்	தி ப்பி	தறிையப்	பார்த்



உட்கார்ந்தான்.	"இன்னாடா...''	அச் 	வி திலி ந்த	பாைவ	இ க்கினான்.

"ேதா	...	பா...''

சிவந்த	மண்	உடம்பில்	ெசார்க்கம்	பார்டர்.	' ந்தி’யில்	ெபான்மரம்.	பத் 	 ழம்
ெநய்தாயிற் .	இன் ம்	ஒ 	 ழம்,	வரதனின்	கால்கள்	சீராக	ெமறிகட்ைடகளில்
ஜதிேபாடலாயிற் .	மாறி	மாறி,	ைக	ேகாத்தாற்ேபால	அச் 	வி திலி ந் 	பா
ேகாலம்	காட் ய .	ைககள்	ேவகமாக	லாவகத் டன்	ந நாடாைவ	வாட் 	ேபாட் ,
கர	நாடாைவ	ேகாத் 	வாங்கின.	அ க்க 	ேபாட் 	 ங்கி ம்	மணிகள்	 ங்கின.
ஒ 	பஸ்	-	விமான	ஓட் க் ள்ள	 ர்ைம,	திறைம,	உடல்	இயக்கத்திற் 	இங்
ஒன் ம்	 ைறந் விடவில்ைல	.	'தடக்	தடக்...'	 க்கிைழத்த	இைழகைள	ெநச
பலைகயால்	தட் 	அவ்வப்ேபா 	ெந க்கினான்	 ணியாக.
தடக்	தடக்	தடக்	தடக்	தடக்	தட்.
ெத வில்	ச க் 	மிளா 	வண் க்காரனிடம்	 ங்கிப்ேபான	கட் க்காக ம்,
ெப கிப்	ேபான	' ட் ’க்காக ம்	ேபாரா 	வாங்கிய	மிளா கைள
சாமர்த்தியத்ேதா 	எரிய	ைவத் 	எ ேவா	ஒ 	அரிசிைய	ேசாறாக்க	 ைனந்தாள்
வசந்தா.	இ பத்ைதந் 	வயதி க்கலாம்.	அவ க் 	சட்ெடன் 	ெசால்ல	வரா .
ரத்தமில்லாத	ெவ ப்ைப	அைரத் ப்	 சியி ந்த	 ளிப் 	மஞ்சள்	ஒளித்த .	வீச்
வீச்ெசன் 	நைட,	 ரல்.	ஒல்லியாக	இ ந்ததால்	 ள்ளம்	ெதரியவில்ைல.	சாயம்
ேபா ம்	 ல்	ேசைல.	ஏ 	வ ஷத் க் 	 ன்	அவள்	அவைனக்	கட் க்
ெகாண்டேபா 	அவ ைடய	 தலாளி	 பாய்	தள்ளிக்	ெகா த்த	ஒேர	பட் ப்
டைவ	அவளிடம்	இ ந்த .	பிற 	இன் வைர	 ல்தான்.	அவ்வப்ேபா 	வி ம்
பட் த்	 ண் கைள	 ட	வந்த	விைலக் 	விற் 	வி வாேள	தவிர	தனக்ெகன்
ரவிக்ைக	ைதத்ததில்ைல.	ஐந் 	பிரசவத்தில்	 ன் 	தங்கியெதான் ம்
அதிசயமில்ைல.	 ம்பிய	வயி க டன்	இ ப்பின்	கீேழ	ஜட் டன்,	அந்தச்
ம்பலில்	மட் ம்	பச்ைச	நரம் களின்	ேகாலம்,	மண்ைட	மட் ம்	ெதரிய,	அப்பைன

இப்ேபாேத	நைடயில்	ெகாண் 	திரிவ தான்	உண்ைம.	சாயங்கால	ேவைளகளில்
பக்கத்திலி க் ம்	மணி	கண் ஸ்வரன்	ேகாயில்	ெத ப்பிள்ைளயாேர	கதி.
' றக்கா’

வந்தால்	ஆரவாரம்.	ேகாயில்	 க்கள்	விரட் 	வந்தா ம்	ஆரவாரம்.	சில	சமயம்
ேதங்காய்,	பழத்	 ண் கேளா 	ெச ப் ,	எண்ெணய்க்	கிண்ணங்க ம்
வந்தா ம்,
"ெவள்ளாட் க்கார	பசங்க...	அந்த	பாப்பான்	இ ங்க	வந்தாேல	எரியறான்...''என
வி வ 	-	ஒ 	தனிக்கைத.	ஆ 	-	அதன்	இ ப்பில்	இரண் 	-	 ட	நான் 	....
அப் றம்	ஒன் 	ெரண் 	தக்காம்"	ேபான .

ஆ வய ப்	ெபண்தான்	 டமாட	ஒத்தாைச.	தி ெரன் 	தைல	ைக	காெலல்லாம்



ெபாங்கிவி ம்.	நான் 	வய ப்ைபய க் 	சதா	இரண் 	காதி ம்	சீழ்	வ ம்.
'ேபான	கார்த்தி	ஞாயித் க்	ெகயமதான்	கச்சா ச்சாங்	ேகாயில்ல	மண்ட
ெவளக் 	ேபாட் 	 த்தி	வந்த ’	...	இரண் 	வய ப்	ைபய க் 	சதா
அ ைகதான்.	அ ல்	ேபபியா	-	க்ளாஸ்ேகா	ேபபியா?	ெவ ம்	 த்தண்ணி	ேபபி.
இவ்வள 	வயதாயிற்ேற	என் 	இவைள	மட் ம்	ைகச்சிரங் 	விட் 	ைவக்காமல்
ஆண் க் 	ஒ 	 ைற	பி ங்கிய .	வரதேனா	தி ெரன	'ெலாக்கத்
ெதாடங்கிவி வான்.	 ந்தால்	'பயாஸ்பத்திரிக் '	இல்லா	விட்டால்	ெசட் த்ெத

சிபாலிட் 	ஆஸ்பத்திரி.	ெபரிய	 ட் யாப்	எ த் ப்	ேபாவாள்.	‘எல்லாத் க் ம்
ேசத் 	ெரண் 	நாளக்கி	இனிப்ேபா,	கசப்ேபா,	வி 	வி ப்ேபா	-	வாங்கி	வந்
வி வாள்	வசந்தா,	காதில்,	ைகயில்	 ச	ெபா க டன்.

"மா க்ெகட் ல	இன்னா	பதார்த்தம்	கீ .	ெமாச்சக்ெகாட்ட	 ள்ளங்கி	அரச்சி
ஊத்தின	காரக்ெகாயம் தா	...''ேமார்	பழக்கமில்ைல.	அ ம்	இந்த	பனிக்
காலத்தில்!	அ ம்	'ராத்திரி	ெவ ங்	ெகாம் 	ேசா தான்,	ேமா கீ 	ஊத்திக்கின
ஜ 	 ச்சிக் ம்.''

வசந்தா	ேபாக	வரப்	பார்த்தாள்.	வந்த	ைபயன்	ஆ னான்.	"ெமாதல்லிேய	 லி
ேகக்கத்	ெதரியல்ேல?...	இ க் 	 த்தி	கீதா?	வாங்கற	பிசாத் த்	 ட்ட	 ங்
ஞ்சிக க் 	 த் 	வ 	ெராம்பி ம்.''

ெகாஞ்சம்	நிமிர்ந்த	ைபயன்	பைழய	ேசாற்றின்	 ைணயால்	மீண் ம்	ஒ ந்
மந்தமாக	நாடாைவ	ேகாத் 	வாங்கினான்.	தினம்	ேகட் 	மரத்தாயிற் .	இன் ம்
மட்டமாகக்	 ட.	 ரியன்	உச்சிக் 	வந் 	ெகாண் ந்தான்.	வாயிலி ந்த
ெவற்றிைல	எச்சில்	ெதறிக் ெமன்ற	எண்ணத்தால்	கண்களால்	மட் ம்
ைறத்தான்.	அ 	இ ந்தால்	தாேன?	இன் ம்	இ ங்கிய 	ெதரிந்த .
க் ப்ெபா 	ேபாட்டதனால்	மீைசயில்	ேலசாக	க ப் 	நீர்	 ளிர்த் 	நின்ற .

ைபயன்	ேநற் 	வராத	ஆத்திரத்ைத ம்	ைவத் 	பட்ெடன் 	ெதாைடயில்	ஒன்
ைவத்தான்.	 டேவ	வாைய	ேமேல	 க்கி	 ழறினான்:	"இன்னிக் 	இந்தப்	ெபாற

ஞ்சாவ னடான்னா....	எகஜாமா	காட் க்கி 	கீேற...	 லிக்
மார க்கிறவன் 	காட்றியா...	எழ	தயங் ...	எங்கனா	ேபாவற ...''

ஓய்ய்.ய்ய்ங்...	 னிசிபல்	சங் 	உரத் த்	ேதய்த்த .	மணி	பனிெரண் .	ேவைல
நடந்த	விதம்	பி படவில்ைல.	இன் ம்	பிட்னி	ஏத்தி	ஒ 	ெமாழம்	கம்பி	ேபாட்
ேசலய	அ க்க ம்.	பட	மரத்திேலர்ந் 	பிரிச்சி	ெதாத் 	எழ	பாத் 	ேகால்	ேபாட்
ம ச்சில்ல...	ெசாட் க்கி...

ஆ சன்	ேபட்ைடயில்தான்	வரதனின்	ைகத்தறி	ெநசவாளர்	 ட் ற
ெசாைஸட் ம்	நன்றாகப்	ெபயர்	எ த் 	விட்டதால்	 	ெமம்பர்	ேசரேவ	மிக ம்
ெக பி 	.	பக்கத்தில்	அகன்ற	காந்தி	ேராட் ன்	இ ம ங்கி ம்	ேராட் ன்
ஒளிவிளக் 	களா ம்,	"வாங்கம்மா	நம்ம	கைடக்கி	வந் தான்	பா ங்க	....	அசல்



காஞ்சி ரம்	ேசரீஸ்!	சார்...	வாங்க.''	ைகயில்	விளம்பர	ேநாட் ஸ்க டன்	கிராக்கி
பி ப்பவர்களா ம்	அைழக் ம்	ஜ ளிக்	கைடகளிைடேய	உள்ளடங்கி	இ ந்தா ம்,
ெபா க்கான	ெவளி ர்	ஆசாமிகளா ம்,	ெதரிந்தவர்களா ம்	சீரான	வியாபாரம்
அங் .	பல	ெவளி ர்	ைகத்தறி	விழா	அரங் களில்	பங் 	ெகாண் 	பரி கள்
ெபற்ற ,	அவ்வள 	ஏன்?	பல	ெவளிநாட் த்	தைலவர்க க் ம்	இந்தியப்
பிரதம க் ம்	 ட	இங்கி ந் 	சிறந்த	பட் ப்	 டைவகள்	ெசன்றன	என்
வரத க் 	ெராம்ப	ெப ைம.	இப்ேபா 	அவன்	ெநய் ம்	ரகத்தில்,	அந்தப்
ெபாைறயின்	கைடசி	 டைவ ம்	ஒ 	கவர்னரின்	ஆர்டரின்	ேபரில்	தான்.	அவனிடம்
எந்தப்	ெபரிய	ேவைலைய ம்	நம்பிக்	ெகா க்கலாம்	என் 	ெபயர்	கிைடத்தேத
தி ப்தி.	ஆனால்,	‘இந்தப்	பாழாப்ேபான	கட்சிக்காரங்க ம்	ெதாழி ம்
ெதரியாதவங்க ம்	வந் 	 ந் க்கி 	எல்லாத்திேல ம்	ஒேரய யா	 ர்
பண்ற ’தான்	அவைன	அ க்க	ைவத்த .	 ட	இ மல்	ேவ .

தட்...	தட்...	தடக்	தட்...

"ேத	வாேயன்.	ேசா 	அ லா	ஆறிப்ேபா .	எப்ப	சங் 	 ச்சான்...''	அவன்
எச்சிைலத்	 ப்பச்	ெசன்றான்	ெகாழத்தப ேய.
"உம்.	கிண்ணிய	க விைவேயந்...	ேட,	 ங் ஞ்சி.	 ன்னப்ேபாடா.	ேசாத் க்
க ச்சிக்க	ெவங்காயமா	ெமாளகாவா?	ஏம்ேம	பாவம்.	ெமாச்ச	ெகாட்ட	நா
இ க் ங்காட்ேடன்"	ஒ 	நாைளக் ம்	ேசர்த் 	காரக் ழம் ச்	ேசாற்ைற	உறிஞ்சி
ஒ 	பி 	பி த்தான்.	எரிச்சல்	 ைறக்க	ெகாஞ்சம்	ேநத் 	நீராகாரச்	ேசா 	காய்ந்
க ப்ேபறியி ந்த	உப் 	மாங்காய்	ஊ கா டன்	ெபா த்த	பற்களில்	 சிய .

"ஏம்ேம...	பங்கைடேலர்ந் 	அஞ்சி	ைபசா	எல்ம்ச்சிங்கா	எண்ண	ஊ க்கா
வாங்கியார்ந்தா...''

அவள்	ேபசாமல்	இன் ம்	ஒ 	கரண் 	ெமாச்ைச	ெகாட்ைடைய	வழித் 	இ த் ப்
ேபாட்டாள்.	எல்லாம்	நாக்ைக	உறிஞ்சியவா 	 றங்ைக ம்	விடாமல்	 ம்பல்	வயி
இன் ம்	ப ன்	ேபால	ெதரிய	சாப்பிட்டான்.	பாதி	பீ 	மீண் ம்	 ைகந்த ,
இ க்கியப .

"ேதா...	வேரம்பா.''	ைபயன்	பதிைலப்	பார்க்காமல்	அலாபாத்	ஏரிக் 	ஓ னான்.
நிஜாைரப்	பி த்தப .	சட் 	பாைனகைள	ஏறக்கட் 	விட் 	பள்ளத்தறியில்
ேநற் தான்	 ைனந்தி ந்த	ெபாைறக்காக	உட்கார்ந்தான்.	ஆ 	வய ம்	 டேவ
வாட் ேபாட	அமர்ந்த .	மைனவியின்	அைச ைகளப்	பார்த்தப 	இ ந்தான்
அவன்.

"சரியா	வாச்சாம்ேம	நமக் ன் .	 ன்னா	 ணிய	அ த் க்கின் 	ஏரிக்கைரக்கி
ஓடறான்"	நிைனத் க்	ெகாண் 	சிரித்தான்	வரதன்.

"ேதா.	இவ	கீறாேள	அப்ப ேய...	ஒவ்வார் .''



`	" க்காேல	 	வீசம்	 ஞ்சி	ேபாச்சி...	பிட்னி	ேபாட் 	கம்பி	ஏத்திட்டா
அ த் க்கி 	ேபாவலாம்.	அப்பத்தான்	 ட் ,	கல்ேலா	மண்ேணா	வாங்கியாற .''

"என்னாத்த	 லி	வாங்கப்ேபாற.	ெசாசட் ல	பட்ட	கட க்காகேவ	காவாசி	 க்கப்
ேபாறாங்க.	வாங்கியாந்தா	அரிசி	வாங்கிக்கி 	சக்கர	வள்ளிக்ெகயங் ம்
வாங்கியா...	பசங்க	பிக் ங்க.	பாத்தியா	மறந்ேத	 ட்ேடன்.	இன்னிக் 	ராவிக்கி
காமாட்சி	ேகாயில்ல	ெவள்ளித்	ேத .	பசங்கள	 ப் க்கி 	நான்	ெபரீ	காஞ்சிரம்
ேபாயி	பாத் ட் 	வந் டேறன்.	இன்னா	ேகக் தா.''

"இப்பன்னா	ெவள்ளித்ேத ?	வர	மாசமில்ேல.''
"ஆங்.	இப்ப	மாசில	அம்ம க் 	வரமாசம்	ஏகாம்பரநாதர்	ெவள்ளித்ெத .
அல்லாத்ைத ம்	மறந் ட் யா?	காைலல	அ வத்தி	 வ .	ராவிக்கி	ெவள்ளித்
ெத .''

"ஊம்.	பாத் 	ெரண் 	 	வ சமாயி ச்சில்ல....	கியாபகமில்ல.	இந்த	தபா
பார்க்கலாம்.	நம்ப	ெப மாள்	ேகாயில்ல	உச்சவம்"

"அ 	இன்னா	கிட்டவா	கீ ?	மாசி	பங் னி	சித்திர	ைவகாசி…யில...	உச்சவம்
ணா	நா 	ேஜேஜன் 	க டேசவ.	ஏயா	நா 	ஆட்சம்ேபட்ல	ஆஞ்சேநயர்

ேகாயிலண்ட	கீற	ெபரிய	ேத .''

ேதேரா ம்	நிைன கள்	லயிக்கைவக்க	ெகாஞ்ச	ேநரம்	அங் 	ெமளனம்	இ ந்த .
வசந்தா	கைலத் 	அவைன	இ த்தாள்.
"இன்னா	எப்ப	ெசாட் க்கி	ேபாவப்	ேபாேற.''

“ேதா	ைபயன்	வந் ட்டான்னா	ஜல்தியா	 ஞ்சி	 ம்...ன்னா	....	பிட்னி	ஏத்தி
கம்பிேபாட் 	அ த் 	ெதாத் 	எழ	எ த் ட்டா	...	ேபா 	ேபாற ங்காட் ம்	ேபாயி
வந் ட்	மாட்டனா.	ஆமா	வரப்ப	மார்வா 	கிட்ட	கீற	ஓங்கா 	கம் ல
ட்டாந் வா...?”

"அ க் தாங்	ேகட்டன்.	ெமாதல்ல	நீ	ெட சாவ	 ட் க்கி 	வா.	கம் ல
ெமால்லமா	பாத் க்கலாம்.	அ சரம்	 விப்	ேபாவல்ல.	ேத க் 	ேபாட் க்கி
ேபாவ	அல்லாம்	ேபானவாட் 	வாங்ன	பித்ளகீ ....ந்த	பசங்க	பிச்சிப்	 ங் ங்க
....	ெபாறி	ஓச்சகடல .''

"ெசர்த்தான்.	அப்ப ன்னா	நா	பஜார்ல	நிக்கேறன்.	நீ	ேபாவச்ேச	 ட் 	வாங்கிக்கி
ேபா.	எனக் 	ராவிக் 	 ம்	ெபாற ம்	ேபா ம்.	எங்ேகான்னா ம்	 ன் க்கலாம்.
ெரட்ட	மண்டபத்தாண்ேட	ெவள்ளித்	ேதர	பாத் க்கேறன்."

" ட்ட	 ட் க்கி 	நா	ேபாேறன்.	எதனா	ஓட்டல்ல	கீட்டல்ல	ெரண் 	இட்லி
ங்கினா	ேபாச்சி.	ேத 	பாத் ட் 	நீ	 ன்னா 	வந் ட் னா	ஸ்ேகா

திண்ைணயிேல	நீட் க்க	...	இன்னா	?''



தைலைய	ஆட் னான்	வரதன்.	ஏரிக் ப்	ேபான	ைபயன்	வந் 	தறி	ேமைடக்
எம்பினான்.	'ெபாைறய	கீறிட்டா	ப ம்"	என்ற	எண்ணத்தில்	ேதெரல்லாம்	மைறய
தறி	தடக்	தடக்கலாயிற் .

டைவைய	அ த் 	ெதாத் 	இைழ	பார்த் ,	ம த் ,	ைகப்ைபயில்	எ த் க்
ெகாண் 	ெசாைஸட் க் க்	கிளம்பினான்	வரதன்.	ைபயன்	தைலையச்
ெசாறிந்தான்.

"அட!	ஒந் ட்ட	 க்கிக்கினா	ஓ ேவன்?....	இப்பத்தாேன	 ஞ்சி ...
அ ங்காட் ம்...	அல்லாம்	நாைளக்கி	வா...''
வசந்தா	எரிச்சேலா 	பார்த்தாள்.	'கிளம்பறச்ேச	 னயாட்டம்'.	ைபயன்	கிழக்ேக
நைட	ேபாட,	வரதன்	ேசைலேயா 	ேமற்காக	ஆ சன்	ேபட்ைடக் 	கிளம்பினான்.

"இன்னா	வரீயா	...''

“அல்லாம்	கியாபகம்	கீ .	ெமாச	ெமாசன் 	நிக்காம	ஜல்தியா	ேபா...''
இ ந்த	 ல்	 டைவகளில்	சற் 	நிறமாயி ந்தைத	 ற்றிக்	ெகாண் ,	ெசம்பட்ைட
மயிைர	வாரி	 ந் ,	பசங்க க் 	எைதேயா	மாட் ,	இரண் 	வய 	இ ப்பி ம்,
நான் 	வய 	ைகேயா ம்	வர,	ஆ 	வய 	பின்	ெதாடர்ந்த .	இந்த	அலங்காரப்
றப்பாட் க்ேக	மணி	ஆறாகி	விட்ட .	ெவள்ளித்ேதர்	ஒன்ப க்கானா ம்,	அ
மட் ேம	வா	பார்க்கப்	ேபாவார்கள்?
வழியில்	ஓட்டல்கைளப்	பார்த் 	நாக் 	பரபரத்த .	 ன் ம்	ேவ 	சி ங்கின.	 த்
தண்ணியாவ ...	ஆட்சம்ேபட்ட	பஜார்கிட்ட	நிக்க	ெசால்லிச்ேச.	காணல.	'இ
எப்பத்தான்

அ 	...	ேதவாங்காட்டம்...'
"இந்தா	...	அர பா	ேபா மா...''
"எப்ப 	ேபா ம்.	ேத,	நீ	ஆனா ம்	ேமாசம்.	அல்லாத் க் ம்
த்தண்ணிக்கா மா...''	வசந்தா	எரிந் 	வி ந்தாள்.

வரதன்	ேபசாமல்	ஒ 	 பாயாகக்	ெகா த்தான்.	அவ ம்	வாங்கிக்	ெகாண்
'அந்த	சச்சரவால்'	ேபாேரன் 	 ட	ெசால்லாமல்	ேவகமாக	நடந்தாள்.
வரத க் 	வயிற்றில்	 ரீர்	 ரீர்ெரன்ற .	'மத்தியானம்	ஜாஸ்தியா	கார	ெகா ம்
ேசாத்த	 ன்ன .''	ஒன் ேம	ெசய்ய	 யா 	ேபால	ேதான்றிய .

"என்னடா .	ஆம்பள	ெசாணக்கமா	கீறாேன...	இன்னா	ஏ ன்
ேகப்பாளாங்காட் ம் 	பாத்தா...	ெத யா	 ண்டயாட்டம்	ஓட்றாேள...'	வந்த
எரிச்சலில்,	வீ 	ேவ 	 ட் யி க் ம்	நிைனப்பில்	ெம வாக	பச்ைசயப்பன்
கிைளப்பள்ளியின்	நீண்ட	திண்ைணயில்	 ைலயில்	 ண் 	ெகாண்டான்	வரதன்.



இ க்கிற	உடம் க் 	 த்தண்ணி	ஊத்தினாதான்	இஞ்சின்	ஓ ம்	ேபால	இ ந்த .
ேதராவ 	மண்ணாங்கட் யாவ ...	ெபாழச்சிக்	ெகடந்தா	அல்லாம்	அ த்த	தபா
அப் றம்	பாத் க்கலாம்	....	பாழப்	ேபான	 ளி 	ேவற...	ெஜாரமா	....''	ஏேதேதா
னகிக்ெகாண்ேட,	 க் ம்	எ ந் 	ேபாக	 யாமல்,	கட் யி ந்த	ேவஷ் ையேய

அவிழ்த் 	ேபார்த்திக்	ெகாண்டான்	வரதன்.	 ளிர்	விடவில்ைல.
"சனியங்க.....	ேபஜார்	 ச்ச ங்க....	எந்தாலிய	அ க் ங்க	....	ந்த
ம ச க்கின்னா	ஜாலியா	எங்க	ேதர	பாக்கறாேனா.	பாைடங்க.....	பாவி
ம சன்...''	சி சி த் க்ெகாண்ேட	இ ந்த	 ன்றினா ம்	வந்த	ேகாபத்தில்	ஆ
வயைத	ஒ 	ெபாத் 	ெபாத்தினாள்	வசந்தா.	அ 	அலறிக்ெகாண்ேட	 ர	ஓ ய .
ன்	ஜாக்கிரைதயாக	நா 	வய 	அைதப்	பின்ெதாடர்,	ைகயில்	இ ந்த	இரண்

வயதின்	தைலயில்	ந க்ெகன	 ட் னாள்	வசந்தா	.	 ரத்தில்	ெவள்ளித்ேதர்
வந் 	ெகாண் ந்த .

தீபம்,	1972
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அந்தப்	பாம் 	ெம வாக	ஊர்ந்த .

மணி	ஆறாகியி க் ம்	மாைலயிேலேய	கிராமம்	அடங்கி	விட் ந்த .

பாம் 	ஒவ்ெவா 	வீட் 	வாசற்ப ைய ம்	நிமிராமல்	பார்த் 	ஊர்ந் 	வந்த .
அக்கம்	பக்கத்தில்	ஆளரேவ	ேகட்கவில்ைல.	ஊர்க்	ேகாவி க் ப்	ேபாயி க்க
ேவண் ம்.	ஆனால்,	 ப்ப க் ள்ளானவர்கள்	ேவ 	எங் ம்	ேபாயி க்கேவ
ெசய்வார்கள்.	ெசய்திக க்காக ம்,	பசங்கள்	இன் ம்	எங்கேய ம்	மைறந்
பி க்கிற	விைளயாட் 	விைளயாட ம்	ேபாயி க்க	ேவண் ம்.	நிசப்தம்.	இளங்ேகா
எங்ேக ம்	ேபாகாமல்	திறந்த	உள்வாசலில்	ெபஞ்சின்	ேமல்	மல்லாந்தி ந்தான்.
ளிர்கால	வானம்	சில்ெலன்ற	நட்சத்திரங்கைளக்	காட் ய .

நீளமான	பாம் 	ஊர்ந் 	இவன்	வீட் ன்	ப யின்	ேமல்	தைல க்கிப்	பார்த்த .
ெகாஞ்ச	ேநரம்	ெசன்ற .	சி 	தவைளகள்	எங்ேக ம்	வியாபித்தனவாய்க்	கத்தின.
திறந்த	கதவினால்	சில	உள்ேள	வந் 	 தித்தி ந்தன.	பாம் 	இன் ம்	தைலைய

க்கிப்	பார்த்த .	படம்	விரிந் 	 ங்கிய .

நல்ல	பாம் .

மல்லாந்தி ந்தவன்	கண்களில்	வாசலில்	ஒ 	மின்ெதறிப் 	படர்ந் 	 ங்கிய .
கண்களில்	விரிந்த	வியாபகத்தின்	ந வில்	ெமௗனத்தில்	ஒ 	அதிர்ைவ



ஏற்ப த்தி	அைமதி	இழக்கச்	ெசய்த .

இளங்ேகா	இ 	ைககைள ம்	இைணத் ,	தைலைய	 க்கச்	ெசய் 	நிமிர்ந்
பார்த்தான்.	வாசலின்	மரப்ப யின்	சிறி 	 ரம்	விஸ்தரித்த	இ ட் 	ஒன்ைற ம்
காணாமல்	ெசய்த .

இளங்ேகா	இ ைளப்	பழகி	வந்தான்.

ப யின்	இ ைளத்	தாண் 	பாம் 	ேவகமாகேவ	உன்	 ைழந்த .	உள்	 ைழவதற்
ன்	ஒ 	கத .	ஒ 	மரக் க் 	தைட.	தவைளெயனத்	ேதாற்றெம க் மா

அதில்	தைலைவத் 	நிைலத்த 	சிறி .

பலைகயின்ேமல்	ப த்தி ந்தவனின்	கண்கள்	வானத்ைத	ஊ வி	உடலின்
றவற்ைறச்	ெசயலிழக்கச்	ெசய்தி ந்தன.	அந்தப்	பனியின்	 ைம ேட
அவன்	அந்த	இ ப்பிடத்ைத	இழந்தி ந்தான்.	அ த்த	வினா யிலி ந் ம்	 ட
எந்த	ேவைலைய ம்	ெசய்ய	உடன்பா 	ம த் 	இந்த	ேமானத்தில்	 ழேவத்
தீர்மானித்தி ப்பவனாய்	ேமேல	ெசன்றி ந்தான்.	இன்பியல்களின்	ஆழலின்
ஆதிக்கத்தின்	பல்கிட் ப்ைப	 ளிர்ந் 	ெவடக் ம்	நிைலையக்	கிட் னான்.
பிணத்தின்	உடெலன,	 டல்	அற்ற	ெவளியில்	நிர்வாணித் 	ேமலானவெனன.

பாம் 	 ற்றம்	உள்ேள	வந்தி ந்த .	திறந்த	 ற்றத்தின்	ஓரங்களில்	ெநளிந்
வந்த .	அந்தப்	பிணத்தின்ேமல்	பின்	அ கில்	இறங்கி	தைலய கில்	க த்தின்
ேமல்.
ஏேதா	ஒ 	ெநளி ம்	இ 	எங்ேக	இங் 	...	என்	பின்ேனா 	வந்த 	....

இவன்	அந்தரத்தில்	மிதந்தி ந்தேபா 	நான்க 	நீளத் க் ம்	ேமல்	எ
எங்கி ந் 	என	அறியா	 க்கில்.	 ழலின்	ெமளனத்ைத	இழந் 	அதிர்ந்
அந்தப்	பிணத் க் 	உயி ள்ளதாய்க்	காட் க்	ெகாள்ள	இறங்கினான்.

ஒ 	பாம் ,	நல்ல	பாம் 	என்ேமல்	ஊர்கிற .	இேதா	க த்த கில்
அ 	வந்தைத	அ அ வாய்	உணர்ந்தவனாய்	விழிப் க்	காட்டாமல்	அடங்கி
காட் வதானான்.

அ 	கீழிறங்கிய ,	ந வில்	படெம த் 	நின்ற .	அதன்	கண்கள்.	அதன்	படம்.
ஏன்	இவ்வள 	உயரம்	 க்கி	நிற்கிற .	இப்ேபா 	நாக் கள்	இல்ைல,	பிள பட்ட
ஒ 	க 	நாக் 	 ப் 	க 	நாக் .

இ 	என்ன	பாம் 	க நாகேமா	ேகா ைம	நாகமா	பார்ப்பார	நாகமா	கண்கைளப்
பரக்க	விழித் ப்	பார்க்கிறான்.	என்ன	பாம்ெபன	அவனால்	அறிய	 யாமல்	அ
ஒ 	பாம் 	-	நல்ல	பாம் 	-	என்ேற	சலனிந்தி த்த .	அதன்	உடல்	 வைத ம்
பார்த்தான்.	ஒ 	சீரான	ஒளிக்ேகாட் ல்	அடங்கி	எ ந் 	ெயௗவனமாய்த்
ேதாற்ற ம்	காட் ய .	கண்களின்	ேகா யில்	வால்	 னி	த ப்பாய்	 ன் 	அந்த



இ ளன்	ெசான்னைத	நிைனக்கச்	ெசய்த .

வா 	ெமாட்ைடயார்ந்தா	 ன்னா ேய	அ 	ஆராைரேயா	க ச்சி க் ங்க	சாமி,
ரார்ந்தா	க க்கேலன் 	ெதரிஞ் க்கலாம்.

இதன்	வால்.
வால்	த த் 	 ைறந் 	ெமாட்ைடயாகத்தான்	காண்பித்தி ந்த .	யாைரேயா
க த்தி ந்த .	 ம்பல்	வயிற்ைற	 மந் 	எ ம் க்	கால்களில்	இடறிய	ஒ 	மா ,
மனிதராக ம்	 ம்.	பயந்தால்	மனிதன்	ெசத்தி ப்பான்,	மா 	விஷத்தா ம்,	இ
க த்தி க் ம்	பாம் .

பாம்

பக்கத்தில்	தைரயில்	யார்	யார்	ப த்தி க்கிறார்கள்	மாமா,	அப் றம்	அண்ணன்....
அவர்கைள	அ ...

பாம் 	கீேழ	இறங்கிய .

பாம் 	பாம்

அவர்கள்	பக்கம்	சரிந் 	எ ப்பி,	மாமா	பாம் 	கேணசா	பாம் 	எனக்	கத் வதில்,
மாமா	தி க்கிட்ெட ந் 	எேதாெவேதா	என	மிரண் 	ைகத்த ைய
தைலமாட் லி ந் 	எ த்தார்.	இவன்	மிக ம்	அரண்டவனாய்	அேதா	மாமா	பாம்
அந்த	ஓரம்....	என,

-	அ 	சரம்	சரமாய்	ெநளிந் 	நான் 	பக்க ம்	 ைள	ேத ய .	அேதா	மாமா
பாம் 	சீக்கிரம்	சாக்கைட	சந்தில்	ேபாய்	வி ம்	அேதா	அேதா.
வானம்	மிக ம்	தாழ்ந் 	ெவளிறிக்	காட் ய .

எேதாடா	காட் 	காட் .	நக 	நக .

க்கக்	கலக்கத்தில்	அவர்கள்	கண்ைணக்	கசக்கி	மீண் ம்	பாம்ைபத்	 ழாவி
தைரயில்	அ த் 	வானங்கைளக்	 ைடந்தனர்.
வானம்	நீலத்தில்	நட்சத்திரங்கைள	பிரசவித்த .

ெபரிய	பாம் 	மாமா.	நல்ல	பாம் 	என்	க த் 	ேமேல	ஏறி	உங்க	பக்கம்	இறங்கி
அேதா	 ைலயிேல	ெநளி ேத	மாமா	அேதா.	இவன்	காட் ய	 ைலயிேல	அவர்கள்
காணா 	பயத் டன்	எரிச்சலில்	இவைனத்	தட் னர்.
பாம் 	காணாமல்	ேபான .	கண்களின்	விரிவில்	அந்த	 ற்றத்தில்	படெம த்த
நல்ல	பாம் 	எப்ப ேயா	மைறந்தி ந்த .	சாக்கைடத்	 ைள	வழியாக
ேபாய்விட் க் ேமா.
அைடத்த	கல்ைல	எ த் ப்	பார்த் 	கேணசன்	ெசான்னான்	மாமா	இவன்	கனவில்



அலறியி க்கிறான்	பாம் மில்ேல,	கீம் மில்ேல!

மாமா க் ம்	அ 	சரிெயனப்	பட் க் ம்	ேபா ம்.	இவன்	 கில்	மீண் ம்	தட் ,
ஏன்டா	இளங்ேகா	கன 	கண் யா	என்றார்.

கன
கன
கன

மணி	இப்ப	ராத்திரி	12க் ம்	ேமல்	ஆகியி க் ம்.	மாைல	இல்ைல.
மாைல	ேநரத்தில்	வீ 	வீடாகப்	பார்த் 	வந்த	பாம் .	மல்லாந் 	ப த்தி ந் ம்	அ
பார்த் 	வந்த .	இவன்	கண்கள்	காணாமல்	அதன்	ெமல்லிய	ெமளனமான
ெசய்ைககைள	அறிந் 	இல்ைல	-	பார்த்த	-	கண்கள்.	எ ந் 	அவர்கைள	எ ப்பித்
ேத மள ம்	அேதா	அேதாெவனக்	காட் யி ந்த	அந்தக்	கண்கள்	இப்ேபா 	நான்
விழித்ேதனா.
பிள 	பட்ட	நாக் 	க நாகம்	ேகா ைம	நாகம்	பாப்பார	நாகம்?	வால்	த ப் 	அடங்கி
எ ந்த	உடல்	-	வயி .	தான்	பாம் 	பாம் 	ெவன	கத்திய 	பயத்தால்	இல்ைல	என
இவன்	உணர்ந்தேபா 	பின்	எதற் 	என	வினாவிக்	ெகாண்டான்.	தனக்காக
இல்ைல	இவர்க க்காக	என ம்	ேதான்றிய 	ெமாட்ைட	வால்.	த ப் .

மாமா	காைலயில்	நாம்	வரப் 	காவா	ஓரமா	ேபானேபா 	நிைறய	தண்ணி
பாம்ெபல்லாம்	பாத்தானில்ேல.	அ தான்,	கன 	கண் 	ஒளறியி க்கான்;
கேணசன்	 க்கக்	கண்களின்	 ரலில்	கரடாய்ச்	ெசான்னான்.

காைலயில்	பார்த்த	வரப்ேபாரக்	கா(ல்)வாயில்தான்	எத்தைன	பாம் கெளன
நிைனப் 	வந்த .	ைகதட் 	ைகதட் 	அவற்ைற	ேம ம்	ேவகமாய்	அடர்ந்த
நீர்ச்ெச க்	 த் க்களில்	 ைதயச்	ெசய்தான்.	எல்லாம்	இரண் 	 ழ
நீளத்திற் ள்ளான	நீர்பாம் கள்.	அைவ	க க்கா .	தீண் ம்	.	தீண் னா ம்
ண்ணாம் 	தடவினால்	ேபா ம்.	அவற்றில்	இந்தப்	பாம் 	எங்கி ந்த 	நல்ல	பாம் 	,

இவன்	நிைன ற்றேபா ம்	இைத	எங் ம்	காணவில்ைல	 ன்னால்	எனேவ	உ தி
ெசய்தான்.	ேபசாமல்	நின்றவைன,	'சரிடா	 ங் 	பயப்படாம’	என	இ வ ம்
ப த்தனர்.	இவ ம்	இரவின்	வி யாச்	 ழலின்	நிர்ப்பந்திப்பால்	சாய்ந்தான்.

அதன்	வால்	ஏன்	ெமாட்ைடயாய்	இ ந்தி க்க	ேவண் ம்.	அ த்த ைற
வ ம்ேபா 	 ரான	வாேலா 	வா.	ஓணான்	வாலின்	ெமலிவின்	கைடசித் ளி ம்
ைற படாமல்	வா	.	பிணமாய்க்	கிடக் ம்	உடல்	ேமல்	ஏ .	க த்தின்	மீ .

பக்கத்தில்	ந வில்	படம்	 க்கி,	கத்த	மாட்ேடன்.	 ண்டாதப 	நீயி ந்தால்.	இந்த
ஊரின்	ஒவ்ெவா 	ப ைய ம்	நீ	பார்த் 	வ வைதச்	ெசால்.	வானத்தின்	மீ
இ ப்பிடத்ைத	இழந்தவெனன	அ த்த	வினா யிலி ந் ம் ட	இவன்	எந்த



ேவைலைய ம்	ெசய்ய	உடன்பா 	ம த் 	இந்த	ேமானத்தில்	 ழேவ
தீர்மானித்தி ப்பவனாய்	மிதந் 	 யமானான்	விஸ்தரித் 	பல்கிட் த் .

�����,	1972
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அந்த	வண்ணத் ப் ச்சி	சிறக த் க்	ெகாண் ந்த .	அ 	ஏன்	20	அ
உயரத்தில்	பறக்க	ேவண் ம்	அல்ல 	பறக்காமல்	 க்களிேலேய	இ ந்தி க்கக்
டா ....	எனக் த்	ெதரியா .	அ 	ஒ 	க ப்பாக,	ப ப்பாக	இல்லாமல்

மயிலிறகின்	எல்லாமாக	என்	கிட்டத்தில்	வந்தேபா 	பார்த்ேதன்.	கீேழ	ேதைன
லஞ்சமாக்கிப்	 க் ம்	 ஞ்ெச கள்	இல்லாமல்	 ள்	ெச க ம்	அவற்றின்	மஞ்சள்
நிறப்	 க்க ம்	எந்தக்	கவைல மில்லாமல்	இ ந்தன.

அந்தப்	 க்க க் ள் ம்	வண் கள்	த மாற்றத்ேதா 	க ப் ப்	ெபாட் க்களாய்
அைசந்தி ந்தன.	வண்ணத் ப்	 ச்சி	ெம வாகப்	பறந்தேதா	இல்ைல	அதன்
ேவகேம	அவ்வள தான்	ேபா ம்.	கழி 	நீர்	சாக்கைடேயா ம்	கைரகளில்	எந்த
ேதன்	 	சிலிர்க் ம்	-	எனக் த்ெதரியவில்ைல.	அதற் ம்	தான்	ேபா ம்
சாக்கைடயின்	ேமல்	பாலம்	என்	வீட் க் 	ெத க் 	இட் ச்	ெசல் ம்
ேரா மில்லாத	சந் மில்லாத	ஒ 	ேபரில்லா	வழி.
மைழ	ெபய் 	நீர்ெப கி	விட்டால்	அந்த	சாக்கைட	 ழித் க்ெகாண் 	ஓ ம்.	ெச
ெசத்ைத	மட்ைட	பன்றிக்	 ட் கைள	அ த் ச்	ெசல் ம்.	'ெவள்ளம்'	சிறி
ைறந்த	பிற 	அதில்	 க்ேக	ஓ ம்	சின்ன	-	ஏன்	-	 ளித் ளி	எறாக்கைள

ெதன்னங் ச்சிகளால்	பின்னப்பட்ட,	 க்கணாங்	 விக் 	ேபான்ற	 ைடைய



எதிர்	ைவத் 	சிக் வைத	ெவளிக் ைடயில்	சாய்த் த்	தட் வார்கள்.	ஆனால்,
இப்ேபா 	சாதாரணமாகத்தான்	ஓ க்ெகாண் ந்த .	க ப்பாக	பைடபைடயாக
ைரயாக	அ க் 	ஏடாய்க்	கட் 	ெம வாக	ஊர்ந் 	ெகாண் க் ம்

இப்ப ப்பட்ட	ஓைடக்கைரயில்	என்ன	 	 க் ம்	என் 	அந்த	வண்ணத்திப் ச்சி
திரிகிற .	ஒ 	அைர	வட்டம்	வைரந் 	ெகாண் ந்த .	பார்த் க்
ெகாண் ந்ேதன்.	ெகாஞ்சம்	கீேழ	சிற கைளத்	ெதாய்யப்	ேபாட் 	இறங்கி
பறந்த .

பிள பட்ட	ேதாைகைய	ஆட் க்ெகாண் 	ஒ 	க ங் வி	அந்த	ஓைடக்கைர	சி
ச்சிகைள	வண் கைளப்	பி த் ப்	பறந் 	ெசன் 	மட்ைடயில்	தட்

வி ங்கிவிட் 	தி ம்பி ம்	வந் 	தி ம்பி ம்	ேபாய்	தி ம்பி ம்	வந் ...	வாைல
ஆட் க்	ெகாண் 	ேத க்ெகாண் ந்த .	அந்த	வண்ணத்திப் ச்சி	சற்
ெதன்ைன	மரப்பக்கமாய்ப்	பறந்த .	பார்த் க்	ெகாண் ந்ேதன்.	அைதக்	ைகயில்
பி க்க	 மா	என்றில்லாமல்	அ 	இறங்கி	வர	அதன்	இறைக	கிட்ட	பார்க்க
ேவண் ம்.	கிேழ	இறங் மா	பார்த் க்	ெகாண் ந்ேதன்.	கீழ்ப்பா ம்	 வி.
மின்னலின்	ஒ 	 ளி	ேநரம்.	மீள	அந்தக்	க ங் வி	ெதன்ைன	மரத்தின்
ஓைலயில்	அந்த	வண்ணத்திப்	 ச்சி...?	 வியின்	க ைம	அல களின்
இைடயில்	எ ?	அந்த	ேநரம்	வைர	க ங் வி	ஒ 	வண்ணத் ப் ச்சிைய	அ
பறக் ம்ேபாேத	அ த் ப்	ேபாகக் ம்	என்ப 	எனக் த்	ெதரியாத
சங்கதியாயி க்க	ேவண் ம்.	அதிர்வா	பைதப்பா	எ 	மி ந்த 	என் ள்.

உள்ளம்	அதிர	எைதேயா	இழந்த	ேவகத்தில்	ஓைடயில்	ஒற்ைறய த்	தடத்தில்
இறங்கி	ெதன்ைன	மரத் க்காய்	ஓ ேனன்.	ஓ 	நின் 	அண்ணாந் 	பார்த்ேதன்.
ஒ 	 வாய்	வண்ணத் 	 ச்சி	ெநளிந் 	ெகாண் ந்த .	ைகைய	வீசிேனன்	-
ச் ...	 ...	 வி	என்ைனப்	பார்க்கவில்ைலயா	எைதேயா	சிந்திப்ப 	ேபால
அப்ப ேய	இ ந்த .	அ கில்	 னிந் 	ைகயில்	கிைடத்த	ஓட்டாஞ்	சல்லிைய
வீசிேனன்.	பக்கத் 	ஓைலயில்	பட்ட .

ெகாஞ்சம்	தி ம்பி	தி க்கிட் க்க	ேவண் ம்	 வி.	அந்தச்	சி
இைடெவளியில்	ெநளிந் 	ெவளி	வந் 	விட்ட	வண்ணத் ப்	 ச்சி,
விபத் க் ள்ளான	சி 	விமானத்ைதப்	ேபால	காற்றில்	 ழன்றப 	பாதி	உயரம்
வி ந்த .	காற்றின்	ஸ்பரிசம்	அைத	உயிர்ப்பித்தி க் ம்	ேபா ம்.	வி ந்த	பாதி
உயரத்திேலேய	சாய்வாக	ெமல்ல	சிறக க்க ம்	ெசய்ய,	கீேழ	வி ந்தால்	தாங் ம்
ஆவேலா 	ஓ ேனன்.	இதன்	பரப்பில்	லயித்த	ஒ 	ெநா யின்	 க் ள்	ேபார்
விமானப்	பாய்ச்ச டன்	அைர	வட்டத்தில்	தி ம்ப ம்	அந்தக்	க ங் வி	சா 	மில
அைத	இ க்கிப்	ேபான .

திைகத் 	நின்ற	அ த்த	வினா க் ப்பின்	மீண் ம்	ஒ 	கல்ைல	எ த் 	வீச
ஓங்கிய	ெநா யில்,	ஒ 	பட் ப்	ேபான்ற	இறக்ைக	காற்றில்	 ழன் 	 ழன் ...	கீேழ



வி ம்	 ன்	கல்ைல	கீேழ	ேபாட் 	தாவிப்	பி த்ேதன்.	மயில்	இறகின்	கண்	ேபான்ற
சிங்காரிப்ேபா 	 ய	அந்த	வண்ணத்திப் ச்சியின்	ஒ 	சிற .	அேத	ேநா யில்
எைதேயா	 ரிந் 	ெகாண்ட	அவசரத்தில்	அவசரமாய்	அந்தக்	க ங் வி	மற்ற
சிற கைள ம்	பிய்த் ப்	ேபாட்ட .

அழகான	நான் 	சிற க ம்	என்	உள்ளங்ைககளில்.	அழகாய்	இ ந்தன.	அந்தப்
ச்சி	அ 	ஏன்	20	அ 	உயரத்தில்	சிறக க்க	ேவண் ம்	அல்ல 	பறக்காமல்
க்களிேலேய	இ ந்தி க்கக் டா ...	நிைன கள்	சிதற	அந்த	நான்

இற கைள	சட்ைடப்	ைபயில்	ைவத் 	ைகயால்	 க்	ெகாண் 	நிமிர்ந்
பார்த்ேதன்.	அந்தக்	க ங் வி	தின்ற	தி ப்தியில்	 ரான	க 	அலைக
மட்ைடயில்	மீண் ம்	தி ப்பித்	தி ப்பித்	தீட் க்	ெகாண் ந்த ,	சட்ைடப்ைபையத்
திறந் 	ஒ 	 ைற	பார்த் 	பறக்காத	இற கைள	பறக்காதி க்க	 க்ெகாண்
நடந்ேதன்.	சந்ேதாஷம்	ேதான்றியைத	நிைனத் 	ெவட்கமாக ம்	இ ந்த .

வ டங்களின்	ேதய்வில்	இப்ேபா 	நிைனத் ப்	பார்க்கிேறன்.	அந்த	அழகான
நான் 	சிற கள்	என்னிடம்	இல்ைல.	ஆனால்	அைவ	சிறக க்கின்றன.
வண்ணத் ப் ச்சி	சிறக க்கிற .	அ 	ஏன்	உயரத்தில்	பறக்க	ேவண் ம்.	அல்ல
பறக்காமல்	 க்களிேலேய	இ ந்தி க்கக் டா ...
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அந்தச்	சி ெநற்
பால்	கட் 	காயாகப்
பார்த்தேபா ...

பாளமாய்	ெவ 	நஞ்ைச
மண்ணில்	மாண் திர...
திதாகத்	ேதாண்டப்பட்ட	ெபரிய	கிண 	 	சிெமண்ட் ன்	 நிறங்காட் க்
ெகாண் ந்த .	உள்ேள	நிறமற்றி ந்த 	 	ஊற் .	 ற்றி ம்	பரந்தி ந்த	சில
ஏக்கர்	நிலங்க க் 	அ 	ெதம் 	காட் வதாயி ந்த .	பக்கத்தில்
அைர ைறயாகக்	கட்டப்பட்ட	ஒ 	நா க் 	நா 	ெஷட்.	அ கில்	தைரயில்	கிடந்த
இ 	நீண்ட	சிெமண் க்	கம்பங்கள்,	மின்	இைணப் க்காக.	அதன்	ேமல்	ேசார்ந்
உட்கார்ந்தி ந்தான்	ெமா தி	யப்பன்.	இ ப் த்	 ணிையத்	தைலயில்
ண்டாசாய்ச்	 ற்றியி ந்தான்.	அவன்	இ ங்கிய	கண்கள்	ேம ம்	இ ங்கி

சாவியாகிக்	ெகாண் க் ம்	ஐ.ஆர்.	8ன்	ேமல்	நிைலத்தி ந்தன.	அவனால்
ேயாசிக்க	 யவில்ைல.	வாய்	ஜன்னி	கண்டதாய்	 னகியி ந்த .	பாழாப்ேபான
மைழ	 	தண்ணி	ெவச்சா	ைகக் த்	ேதறி ம்.	 	தண்ணி	ெவச்சா



ைகக் த்	ேதறி ம்.	 	தண்ணி	ெவச்சா	ைகக் த்	ேதறி ம்.	
தண்ணிக்கி	எங்க	ேபா ற .	ஏரி	காஞ்சி	ஒ 	மாசமாச் .	பம் 	ெசட்	ேபாட்டா...
ன்னான் 	பாத்தா...	' ட்ட	எ 	இவ்ேளா	ேபா 	அவ்ேளா	ேபா ன் ...
தண்ணியயில்லாம	எங்கடா	ெகாட்ற 	....	எந்தைலயில....	கரன்ட் 	...	நீம்	அலய
ெதம்பில்லடா	சாமி...
***

…..ன்னாங்க	சாமி.	ஒங்களத்தாங்	கட ளா	நிைனச்சிக்கிேறன்.	நம்ப
ெகணத் க்
சீக்கிரமா	கரண் 	 த்தீங்கன்னா
ெவார்க்	ஆர்ட க் 	பணம்லாங்	கட் ட் யா

அ 	அப்பேவ	கட் யாச் ங்கேள.	சீட் க்	 ட	ெகாண்ணாந் 	காம்பிக்க
ெசான்னீங்க.	எ வத்தஞ்சி	 பா க் 	கட் யாந் 	காம்பிக்கச்	ெசான்னீங்க	கட்
ெகாணாந் 	காம்பிச்ேச ங்கேள
பம் 	ெசட் ல்லாம்	ெர யா
அதாங்க	ேலா ல	பாங்கிேலர்ந் 	வாங்கி	நம்ப	 ட் ல்	வச்சி	கீேற ங்கேள

ட் ல	வச்சி ந்தா	எனக்ெகப்ப ய்யா	மணக் ம்?	நான்	பார்த்தாயில்ேல
சீக்கிரமா	கென ன்	தர ம்.	 ம்மா	ெசால்றியான்னா.
ெநஜமா	ெசால்ேறங்க.	இ ல	யின்னா	 ,	வாங்கியாச்சி	ேதா	பா ங்க.	கெட
சீட் .

வாங்கியி ந்தா	சரிதான்.	சரி	ெகணத்தாண்ட	ஒ 	ெகாட்டாயாவ 	ேபாட் 	பம்ப்ப
அங்க	ெகாண்டாந் 	ைவ.	நான்	வந் ,	இன்னிக் 	இன்னா	 தனா,	நாைளக் ம்

யா .	ெவள்ளிக்கிழைம	அந்த	ஊ க் ப்	ேபாக ம்.	சனிக்கிழைம	ெசகன்ட்
சாட்டர்ேடவா	ேபாச்சி.	ஆபீ 	லீ 	அப் றம்	ஞாயி .	சரிய்யா.	அ த்த	 தங்கிழைம
கட்டாயம்	வந் 	பார்க்கேறன்.

ன்னாேமா	ஓங்க	தய தான்	சாமி.	பயி 	 மி	காஞ்சி	கீறதால	எ ப்பா	கீ .	ஒ
வாரம்	தாக் 	 க் ம்.	அ க் ள்ள	ெசஞ்சிட் ங்கன்னா.
எனக்கின்னாய்யா.	எங்க	ேவலய	நாங்க	 ச்சி ேவாம்.	சாமான்ங்கெள	ேமல
சீக்கிரமா	ெகா த்தா	ஏன்	 ேல	ஆகப்ேபா .	நீ ங்	 டக் ட	ஒத்தாைசயா
நடந் க்க ம்.	அப்பப்ப	இங்ேக	ஊ க் 	வரப்ேபா	இங்ேக ம்	வா.	பார்ப்ேபாம்.
ெமா தியப்பன்	 ம்பிட் 	விட் 	ேமாவாையச்	ெசாறிந் 	ெகாண் 	நகர்ந்தான்.

அசிஸ்ெடண்ட்	எஞ்சினியரிடமி ந் 	வந்தி ந்த	'சீக்கிரம்'	ெமேமா க்
’பணி டன்'	எ தினார்	அந்தக்	கட் மான	 பர்ைவஸர்	'.....	இந்த	இரண்



பார்ட் கள்	மட் ேம	இ ப்பதால்	அங் 	உடன யாகக்	கென ன்	ெகா ப்ப 	நம்
ேபார் க் 	லாபகரமானதாயி க்காதாைகயால்	இன் ம்	சில	பார்ட் கள்
ேசர்ந்த ம்	ஆவன	ெசய்ய	இய ம்	என்பைத	தங்கள்	பார்ைவக் 	பணி டன்
ெதரிவித் க்	ெகாள்கிேறன்	.....'	அசிஸ்ெடன்ட்	எஞ்சினியர்	 விஷனல்
எஞ்சினிய க் 	எ தினார்.	 விஷனல்	எஞ்சினியர்	 பரின்	ெடண் ங்
எஞ்சினிய க் 	எ தினார்.	லாபகரமானதாயி க்காதாைகயால்.
அ த்த	 தன்கிழைம	ஜீப்பில்	வந் 	இறங்கினார்	 பர்ைவஸர்.	'அப்பா	என்ன
ெவயில்'	அவர்	சரீரத் க் 	ேவர்த் க்	ெகாட் ய .	அவ டன்	வந்த	ேபார்ேமன்,
'என்னாய்யா	நிக்கறிேய.	ஐயா க் 	ஏதாச் ம்	 க்க	கி க்க	ேமா 	எளனி
எ ம்	இல்ேல'	என	ெமா தியிடம்	உரக்கச்	ெசால்வதாய்	இைரந்தான்	தள்ளி
நின் .

வாங்க	ெமாதல்ல	ெஷட் க் ள்ளார	ேபாேவாம்	-	என் 	பல்ெலல்லாம்	ெதரிய
ெமா தியப்பன்	கிணற்றின்	பக்கத்தில்	அவசரமாய்க்	கட் யி ந்த	
ெஷட் க் ள்	அைழத்தான்.

அவர்கள்	நகர்ந்தனர்.	 திய	பம்ப்ெசட்	 ங் மப்	ெபாட் 	சந்தனம்	 	எல்லாம்
ைவத் 	ேகாணி	பரப்பி	அதன்	ேமல்	ைவக்கப்பட் ந்த .

என்ன	ேமக்?

இன்னா ங்க...
உனக்கின்னாய்யா	ெதரி ம்.	ேபார்ேமனக்	ேகட்ேடன்.

என்ைனங்களா.	ஹி	ஹி.	ன்னாேமா	 க்	கம்ெபனியா...

ஃைபவ்	எச்பி	தாேனய்யா.
அதாங்க	ேபாலக்கீ .

ஏய்யா	இந்தப்	பக்கத்திேல	ேவறயா ம்	ெகண 	எ க்கலியா.

அேதா	.....ங்க.	நம்ம	மச்சாம்	பயதான்	 சா	எ க்கறான்.	மத க்கா	ேமாலியா
எ க்கறா 	 ச்சா	ேவற	யா ங்க	எ க்கப்	ேபாறான்.	அ ங்க ம்	 ஞ்சாப்
ேபாலத்தாங்.
யா 	யா 	அப்ைள	பண்ணியி க்கீங்க.
நா	ஒ த்தன்	தாங்க.

அவங்க	ெரண் 	ேபைர ம்	ேகட் ப்	பாத்தியா.
ேகட்ேடங்க.	ஒங்ெகணத் க் 	ெமாதல்ல	வந் ட்டா.
அப்பி ேய	ஜூ வா	நம் த் க் ம்	கரண் 	இ த் க்கலாம்	டான்றாங்க.



பர்ைவஸர்	 ன் வலில்	பல்ைலக்	காட் னார்.
'நல்ல	ேவ க்ைகயா	கீேத'	என	ேபார்ேமன்	ெபரிதாகச்	சிரித்தான்.	எ க் 	இ ங்க
சிரிக்கறாங்க'	எனத்	ெதரியாமல்	ெமா தி	அசட் ச்	சிரிப்ைப	சிரித்தான்.

`சரி	ேபாவலாமா?	என் 	அைசயாமேலக்	ேகட்டார்	 பர்ைவஸர்,
ேபாவலாேம	என்றான்	ேபார்ேம ம்	அைசயாமல்,	கண்கைள	விழித் 	ெமா திையப்
பார்த்தான்.	ன்னாய்யா	ஐயா	ேபாவலாம்	ன்றா .

ெகாஞ்சம்	திைகத் 	நின்ற	ெமா தியப்பன்	பிற 	படபடத் ச்	ெசான்னான்.	ரவ
இ ங்க	சாமி.	நம்ப	ைபயன்	ேமா 	எ த்தார்	ேபாயி க்கான்.

கா கீ யா	இ க்கப்	ேபா ய்யா	சனியன்.

ஆங்.	இல்லீங்க.	நம்ப ட் 	ப ம்	ேமா .	அய்யா க் ப்	ேபாயி	கண்டதக்
ப்ேபங்களா.	எங்ேக	ந்த	அ ங்கப்ப க் ப்	ெபாறந்த	பயலக்	கா ம்.	ேட	ஏஏ...

ெவள்ெள	சீக்கிரமா	ெகாண்டா	ேடாய்.
ேதா	ஓஓ..	வேரம்	ேபாவ்.

சட் 	வா	ேடாய்.	ேதா	வந் ட்டான்ங்க.
நம் ட்ல	அ ேமானிய	ெகளர தாம்பா	கீதா	.	அதாேல	ேசா 	க 	கைடேலர்ந்
ெகளர 	டம்ப்ள 	வாங்கியாந்ேதன்.	தேரன்னா 	...	ேதா	ெசத்த	நாயிய்யா....
ெபரிய	ஆபிச ங்கள்ளாம்	வந் 	கீறாங்கய்யான் 	ெசால்லி.	ைபயன்
ெப ைமயாய்ச்	ெசான்னான்.	 ட	இைரப் 	ேவ .

பர்ைவஸர்	ேமார்ெமாடாைவ	 கஞ் ளித் ப்	பார்த்தார்.	'இளநீர்	இல்ேல	...'

இந்த	 த் 	வட்டாரத்தில	கீற ல்லாம்	பெனமரங்க	தா ங்கேள.	 ட	நம்ப க்
ஏ ங்க	மரம்.	இ க்கின்னாங்க	ஓட்ட.	நம்ப	 ட் 	ப ம்	ேமா .	ெமாடாைவக்
கலக்கி	கிளாசில்	நிைறய	ஊற்றி	 பர்ைவஸரிடம்	தரப்ேபானான்.	ேபார்ேமன்	அைத
வாங்கி	தான்	அவரிடம்	தந்தான்.	ஒ 	வினா 	ேமாைர	உற் ப்	பார்த்தார்	அவர்.
ெவண்ெணய்	மிதந்த 	அதில்	.	வாயில்	ைவத் க்	 த்தார்.	 ன் 	கிளாஸ்.	ஜீப்
ைரவர்	இரண் 	மீதி.	ஆ 	கிளாஸ்	 த் 	ெமாடாைவ	ேபார்ேமன்	காலி

பண்ணினான்.	ஜீப்	 றப்பட்ட .

ன்னாங்க...	சீக்கிரமா	கரண் 	 த் வீங்களா	.	பயிர	பாத்தீங்கள்ேல.	மண்
காஞ்சி ச்சி.	ஒ 	வாரம்	தாக் 	 க் ம்.
அதான்யா.	அய்யா	ஆபீசிேலேய	ெசான்னாேர.	ெசாம்மா	இன்னா	ெசால்லிக்கி .
வர்க்	ஆர்டர்	ேபாட் 	சாங்கஷன்	ஆயி	எஸ் ேமட் 	ஸ்ெகட்சில்லாம்	ேபாட்
சாமா ங்கெள	ரிக் 	ேசஷன்	ேபாட் 	வாங்கி	ஏத்தியாந் 	ேபாட்டா...

அ 	இன்னாேமா	சீக்கிரமா	கரண் 	 க்க ங்க.	ேபான	ேபாகேம	காஞ்சிப்



ேபாச்சிங்க.	அதாலதான்	இந்த	மெழய	ஏரிய	நம்பி	 ரிேயாஜனம்	இல்ேலன்
கடேனா டேனா	பட் 	கஸ்டத் க் 	கஸ்டம்	இெதப்	ேபாட ங்க....
எல்லா க் ம்	கஷ்டந்தாய்யா	.	கஷ்டப்	படாம	 ன்ன	 மா?	சாமா ங்க க்
ெசல க் 	 பா	தயார்	பண்ணி	ெவச்சிக்க.	ஐயாைவ	அப்பப்ப	வந் 	ஆபீசாண்ட
பா .	ேபார்ேமன்	ெசால்லியதற் 	 பர்ைவஸர்	தைலயாட் னார்.	ெமா தியப்ப ம்
தைலயாட் க்	ெகாண்டான்.	 தி	கிளப்பி	ஜீப்	ெசன்ற .

என்னப்பா	ெசால்றாங்க	ஆபீச .

ேதா	கரண் 	தராங்களாம்.	ஒங்காத்தா	கிட்ட	ெசால்லி	 	ெகணத் க்	கல் க்
ெபாட் 	வச்சி	இ ட்டறப்ேபா	ெபாங்க	ெவக்கச்	ெசால்ல ம்.
ைபயன்	ைஹயாெவன் 	காலி	ெமாடாைவ ம்	கிளாைச ம்	எ த் க்	ெகாண்
ஓ னான்.	ராவிக்கி	ெபாங்க,	எந்த	ேகாழிய	 ப்பாட் 	மஞ்சா	 ங் மம்
ெவக்கலாம்.	அந்த	ெநாண் 	ெச லதான்.	அவ க் 	ேகாழிக்கறி	சாப்பிட்
நாளாகியி ந்ததால்	நீர்	 ரந்த .

ஒ வாரம்	ேபாய்	இரண்டாவ 	வாரம்	வந்த .	ெமா தியப்பன்	 வண் 	ஆபீஸில்
தைலயில்	ைகைவத் 	ஓரமாய்க்	 ந்தியி ந்தான்.	 தலில்	ேபார்ேமன்	வந்தான்.
இவைனப்	பார்த்த ம்,	ன்னய்யா	ேமா 	 த்ேத.	ஒேர	ேபஜாராப்	ேபாச்சி.	ஜ ப்
ச் க்கி 	கரகரான் 	ேபச	 யல்ேல.	எனக் 	ேமார்	என்னாேல

ேசாத் க் க் ட	ஊத்திக்கமாட்ேடன்.	அன்னிக் 	என்னேமா	நீ	ஆைசயா
த்திேயன் 	நல்லாகீ ன் 	 ச்	சிட்ேடன்	ெரண் 	கிளா 	.	ெமாடாவ

க வாம	ெகாண்டாந்தியா’	என் 	 க்ைக	உறிஞ்சினான்.	'சரி	சரி.	அப்பால	ேபாயி
ஒக்கா 	ெமாதல்ல.	கப்ப 	க ந் 	ேபான	மாறி	தைலயில	ைக	வச்சிக்கி
ஒக்காந் ட்ேட.	ஓங் டான்னா	ஐயா	வந்தா	உன்ன	ேகாவிச்சிக்க	மாட்டா .	நம்பள
தாங்	ேகப்பா .	சரியான	 .	இவன்ல்லாம்	ஆபீசரா	வந் 	நம்ப	க த்
அ க்கறா ங்க...
என்னங்க!	என்றவா 	 பர்ைவஸர்	ெடரிகாட்	ேபண்ட்	ஆட	வந்தார்	சிரித் .

ேபார்ேமன்	சமாளித் ,	ேதா...ந்த	ஆ ....ங்க.	காலங்கார்த்தாேல	தைலயிேல	ைகய
வச்சிக்கி 	ஒக்காந் னான்	வழியிேல'	என் 	அவைனப்	பார்த் க்ெகாண்ேட,
பர்ைவஸரின்	பின்	நடந்தான்.	ப பாவி	சரியான	ேநரத் க் 	வந்

ெதாைலச்சான்.	ேகட் ட் 	இ ப்பாேனா.	 ன்னா ேய	க ன் 	கீறான்.

பர்ைவஸர்	நாற்காலிைய	இ த் ப்	ேபாட் 	உட்கார்ந் 	 ன்னால்	இ ந்த
ேபப்பர்கைளப்	 ரட் னார்.	'இன்ைனக் 	எங்க	ேவைல?’
ேபார்ேமன்	ேயாசைனயிலி ந்தவன்	தி க்கிட் ,	நிமிர்ந் ,	என்ெனக்
ேகட் ங்களா.	களக்கா	நத்தம்	பக்கத்தில	ேபால்ங்க	நட ம்.	பக்கத்திேலேய
ஜம்ப 	ேபாட் 	கென ன்	 க்க	நீங்க	வர ம்.	இல்ேல,	இன்னிக்



ஸ்ேடா க் 	ேபாவாங்களா.	அலாட்ெமண் ங்கள்	எ க்க	ேவணாம்.	அ க் 	ஒ
ேகங் .	இங்க	ஒ 	ேகங் 	 ரா	ேகங் ம்	சரியாப்	 ம்.	லாரி	வா ங்களா.
இன்ைனக் 	ஏ 	லாரி.	நமக் 	ெவள்ளிக்கிழைமதாேன.	சனிக்கிழைம	ெபா .
ெமட் ரியல்ஸ்	இன்ைனக் 	எ க்க	 யா .	ெமாத்த	ஆ ங்கைள ம்
நத்தத் க்ேக	அ ப்பி	ேவைலய	சீக்கிரம்	 ங்க,	எனக் 	இங்ேக	ேவைல
இ க் .	ஜீப்	வந்தா	ெரண் 	 	மணிக்கா	அங்ேக	வேரன்.	எல்சி	வாங்கி
ேவைல	ெசய் ங்க.	ஆஃப்ேல	தாேன	இ க் ன் 	ெசய்யாதீங்க.	 இ	ேவற	வந்
பார்க்கச்	ெசால்லியி க்கா .	நீங்க	ேவைலய	ஒ ங்கா	 ச்சா	அங்ேக	ேபாய்
சமாதானம்	ெசால்ல	ேவண் யி க்கா .	சரி.	ேபாங்க.	அந்த	ஆைளக்	 ப்பி ங்க.
மணியா .

காைலயிேல	வரச்ேசேவ	 ஞ்சப்பா 	கல் 	மாதிரி.	எங்க	ெகாஞ்சம்	சாந்தமா
காம்பிச்சா	இவ ங்க	தைலக்கிேமேல	ஏறிக் வாங்கேளான் 	பயப்படறான்.	நல்லா
வாய்ச்சாண்டா	சள் ள் ன் 	என	நிைனத் க்	ெகாண்ேட	ேபார்ேமன்
நகர்ந்தான்.	மணி	பார்த்தான்.	எட்டைரக் ம்	ேமல்,	கிளம்ப	ஒம்பதாயி ம்.	நகர்ந்
ெவளிேய	வந் 	'ேட,	நாகப்பா	அந்த	ஆெளக்	 ப் 	ஐயா	 ப் டறார் '	என்
உரக்கச்	ெசான்னான்.	அந்த	ஆள்	ேபாய்	ெசால்லி,	ெமா தியப்பன்	எ ந்
வந்தான்.

ன் 	 ைற	 ம்பிட் ம்,	 பர்ைவஸர்	பார்க்காமல்	ஃைபைலப்	பார்த்தி ந்தார்
சாமி	வணக்கம்.	வணக்கங்க.

அவர்	நிமிராமேலேய	தைலைய	ஆட் 	ஏற்றார்.	‘இன்னாய்யா	விஷயம்.'
அதாங்க	நீங்க	ெசான்னாப்ல	நாம்ப	ெசய்ய	ேவண் ய	 ல்லாம்	ெசஞ்சாச்சி.
நீங்கதாம்	பாத்தீங்கேள	.	 ரண் ங்க...	பயி 	தீஞ்சிகிேன	வ ங்க.
பர்ைவஸர்	தைல	நிமிர்ந் ,	அவன்	 கத்ைதக்	 ர்ந் 	பார்ப்பதாய்	பாவைனக்

காட் னார்.	அ 	ெவ ைமயாயி ந்த .	'என்ன	பண்ற .	ம்ம்...'
த்தவர்,	"ெமாதல்ேல	ெயல்லாம்	 ம்மாயி ந் ட் 	இப்ப	வந் 	பயி

தீஞ்சிப்	ேபாச்சி.	உங்களாேல	தான்	 ேலன் 	 வா	ெசால்லிடறீங்க	என் 	உரக்கச்
ெசால்லி,	'இப்பத்தான்	நா 	பார்ட் ங்க க் 	ேசத் 	சாங்ஷன்	ெகைடச்சி க்
என் 	 த் ,	தைலைய	ஆட் 	ஒ 	 வத்ைத	ஏற்றி	உரக்க	'சரிய்யா.
நடற க் 	கம்பல்லாம்	தந் ட்டாங்க,	அைத	நட் ட் 	.	ஆமா	நீ	ெவாயரிங்ல்லாம்
பண்ணிட் யா...	(அவன்	தைலயாட் னான்)	அப்ப	சரி.	ேபாலங்கைள	நட் ட்
கென ன்	ெகாண்டார	ேவண் ய தான்.	 தல்ேல	ேபாயங்கைள	ெகாண்
ேபாக ேம	.	லாரி	ெவள்ளிக்கிழைமதான்	நமக் 	வ ம்.	அப்பக் ட	ேவற
எங்கயாவ 	 க்கியமான	ேவைலயி ந்தா	அங்ேக	ேபாயி ம்.	இப்பல்லாம்
பார் ங்கதாம்பா	கம்பங்கைள	அவங்கேள	வண் 	கட் யார்ந் 	ெகாண்



ேபாறாங்க.	சீக்கிரமா	ேவைல	 ய ம்னா	நீ ம்	அப்ப த்தான்	ெசஞ்சாக ம்.
இல்ேலன்னா	லாரி	அ த்த	வாரம்தான்	ெகைடக் ம்.	அப்பக் ட	நிச்சயமில்ைல.
என்ன	ெசால்ேற....!	என	ம வத்ைத ம்	உயர்த்தினார்.
ெமா தியப்பன்	அசட் த்தனம்	நிரம்பியவனாய்	காட்சி	யளித் 	தைலையச்
ெசாறிந்தான்.	ெநளிந்தான்.	எதற்ேகா	பல்ைலக்	காட் னான்.

பர்ைவஸர்	இெதல்லாம்	பழக்கமாகியி க்கேவ	கல்	ேபால	 கத்ைத	ைவத் ப்
பார்த்தார்.	'கம்பம்	ேவ ம்னா	நீேய	எ த் க்கி 	ேபா.	இல்ேலனா	அப் றம்	எப்ப
அவங்க	தராங்கேளா	அப்பதான்	உனக் 	கிைடக் ம்	எனக் 	நிைறய	ேவைல
இ க் .	 ம்மா	மசமச 	நின் 	பிரேயாஜனம்	இல்ைல.	ேநரமாவ ...'

ெமா திக் 	ெகாஞ்சம்	உைறத்த .	நீங்க	ேவைல	ெசய்யிங்க	சாமி.	நா	ஏந்
த க்கேறன்.	அப்ப	நீங்க	ெசால்றாப்பல	வண் 	ஒட் யாந் 	எ த் க்கி 	ேபாேறன்.
எங்ெக	கீ ன் ங்கீன்னா	நாைளக்கி	காலியிேலேய	வேறன்.	எத்தினி	கம்பங்க.

ய்யா.	ெபரிய	ேகாவி க் ப்	பக்கத்திேல	ேபட்ைடயில்ேல,	அங்ேகதான்
ஸ்ேடார்ேல	இ க் .	நா	சீட் 	எ தித்	தேரன்.	அத	அங்க	இ க்கிறவங்க	கிட்ேட
காண்பிச்சிட் 	எ த் க்கலாம்.	அவர்கேள	எ 	எ 	காட் வாங்க.

வேரங்க.	நாைளக்கி	காலேமேய	வந் டட் ங்களா.
காைலயிேல	எட் 	மணிக்ேக	வந் 	சீட் 	தேரன்.	 ட	ஆ ங்கைள ம்
இட் க்கி 	வா.	இங்ேக	ஆ ங்க	இ க்க	மாட்டாங்க.
அப்ப ேயங்க.	அப்ப	வரட் ங்களா.	 பர்ைவஸர்	ஃைபலில்	 னிந் 	ெகாண் ,
தைலயாட் னார்.

வேர ங்க.	 ம்பிட் 	நின்றான்.	அவர்	தைலயாட்ட ம்	இல்ைல.	இப்ப 	அப்ப ப்
பார்த் 	நின் ,	ேமேல	ேபார்த்தி	யி ந்த	ப ப்பைடந்த	ேவட் ைய	விரித் ,	மீண் ம்
ேபார்த்திக்	ெகாண் 	நகர்ந்தான்.	ெவளிேய	ேபார்ெமன்	நின் 	ெகாண் ந்தான்.

'இன்னாய்யா.	ஆபிச 	என்ைன	ெசால்றா '	என	எகத்தாளமாய்ப்	 ைகப ந்த
பற்கைளக்	காட் னான்
ெசால்றா .	அ 	ேபால	இன்னா	மிஸ் க் 	ெசால் ங்க.	நாம்ப	 த் 	ெவச்ச
எம்மாேவா	அம்மாந்தாேன	நடக் ம்.	நீங்கதாஞ்	ெசால் ங்கேளன்.	சீக்ரமா	கரண்
ெகைடக்கிற க் 	பண்றதின்னான் .

மிக ம்	 த்திசாலித்தனமாய்க்	ேகட்பதாய்	எண்ணம்	ெமா திக் .	அவ க்
யாேரா	ெசால்லியி ந்தார்கள்.	இப்ப க்ேகட்க ம்	என் .	ஆனால்	ேபார்ேமன்
எத்தைன	ேபர்கைளேயாப்	பார்த்தவன்	இ வ 	வ ட	சர்வீசில்.	பார்க் ம்
ஒவ்ெவா வ க் ம்	 தியவனாகேவத்	ேதான்றினான்.	ேபார்ேமன்	 ற் ம்	 ற் ம்
பார்த்தான்.	'சரி	வா.	காபி	சாப்பிட் 	ேபசலாம்'	என் 	 ன்	நடந்தான்.	சற் 	தள்ளி



எதிேர	ஒ 	அவ்வப்ேபா 	உயிர்க் ம்	ஓட்டல்.
ஏம்பா	சர்வர்.	 கலா	ெரண் 	ெசாட் 	ேதாைச	சாம்பார்.	அ க் ள்ள	ெரண்
ெசட்	ேபாண்டா	சாம்பார்	ெகாண்டா.

ெமா தியப்பன்	விழித்தான்.

ட் 	இல்லியான்னா.	நாந்	தேரய்யா.
அய்யய்ேயா	அெதல்லாங்	கீ ங்க.	நீங்க	சாப் ங்க.

ேபார்ெமன்	ேபாண்டாைவ	சாம்பாரில்	கைரத் 	 சித்தான்.	'ன் ங்	ெகாஞ்சம்
சாம்பார்	ெகாண்டாய்யா.	சாப்பி ய்யா	சாப்பிடற க் த்	தாேன	சம்பாதிக்கிேறாம்.
ேவைல	ெசய்யேறாம்.	என்ன	நாஞ்	ெசால்ற .'

ஆமாங்க,	ஆமாங்க.	ேதாைச	சாம்பார்	.	ஸ்ட்ராங்	சக்கைர	ஜாஸ்தி	காபி.
வழக்கமான	சர்வர்	பில்ைல	ெமா தியப்பனிடம்	தந்தான்.	ேபார்ெமன்	எ ந்
ெசன் 	ெவளியில்	இ ந்த	பங்க்கில்	சிகெரட்	இரண் 	வாங்கி	ஒன்ைறப்	பற்ற
ைவத்தான்.	பீ தான்	எப்ப ம்	பி ப்ப 	என்றா ம்	ஒ 	'ேசஞ்ஜ்'	இ .	சிகெரட்.
அதற் ம்	ெமா தியப்பன்	சில்லைற	தந்தான்.	வாய்	 க்ெகல்லாம்	 ைக	வழிய,
'நாஞ்	ெசால்றைதக்	ேக ய்யா.	எ ம்	ெசய்றாப்ேபால	ெசஞ்சாதான்	ேவைல
நடக் ம்.	 க்காஞ்	ெசட் யா	 ட்ட	ேகாமணத்திேல	 ச்சி	ேபாட் 	அ க்கிக்கி
ஒக்காந்தி ந்தா	ஒன் ேம	நடக்கா .	( ரைல	அடக்கி)	ஆமா
அய்யா க்ெகல்லாம்	ெர 	பண்ணிட் யா.	பயப்படாேதய்யா	நா	யாரிட ம்	 ச்
டமாட்ேடன்,	ஆபீச க் 	மாைல	மரியாதி	பண்ணி	அம்ப 	 ன் 	 ட
த்தி க்காங்ைகயா	ெநைறய	ேப ,	அப்ப ேய	நம்ப க் ம்	இ ப

ப்ப ன் 	த வாங்க.	இெதல்லாம்	சந்ேதாஷமா	ெசய்ய	ேவண் ய ய்யா.
அப் றம்	 	ேபாகம்	அ த்தா	எங்க க்கா	 க்கிக்	 க்கப்	ேபாேற.
இல்லீங்க	அப்ப 	ெசால்லிட	 ங்களா.

பின்ென?	என் 	நி த்தி	எங்ேகேயா	பார்த்தான்	ேபார்ெமன்.

ெமா தியப்ப க் 	எ ம்	நியாயெமன்ேறப்பட்ட .	 ன்னால்	பம் 	ெசட்
ேபாட்டவர்க ம்	ெசால்லக்	ேகள்விதான்.	எனேவ	உண்ைமதான்	என்
தைலயாட் னான்.

இப்ப	ைகயில்	ஒண் மில்லீங்க.	ெகாண்ணாந்த 	ெசரியாப்	ேபாச்சிங்க
ஓட்ட க் .

ெசரி	ெசரி.	ஒன்	இஷ்டம்.	இப்ப	ஒண் ம்	அவசரமில்ேல.	ஆனா	மறந் டாேத.
அப்பி க் ட	மறந் ேவ ங்களா.	நம்பள	அப்பி 	ெநைனச் டாதீங்க.	ஏங்க
ரண் 	எப்பங்க	வ ம்	பயி 	தீ ங்க.



அதான்	ஆபிச 	ெசால்லியி ப்பாேரய்யா.
ஆமாங்க.

அ ம்ப க்கி	ெசய்யி.	எங் ட்லயா	கீ 	கரண் ?	நீ	ேகட்டாக்கா	ஒடேன
இந்தாங்ற க் 	ம்ம்.
ெநசந்தா ங்க.	அப்ப	ேபாயிட் 	வரட் ங்களா.
ெசய்யி.

ேபார்ேமன்	ைசக்கிளில்	ஏறி	வடக்காய்ப்	ேபானான்.	ஏதாவ 	ெதரிந்த	வண்
வ கிறதா	என் 	ெமா தியப்பன்	பார்த்தி ந்தான்.	அவன்	கிராமத் க்காய்ப்
ேபா ம்	பஸ்	அவைனக்	கடந்த .	ஆனால்	அதில்	ஏற	கா 	ேவண் ம்.
ஆ க் 	ெரண் 	 பாய்	சாப்பா 	என் 	 லி	ேபசி	ஆ 	ஆட்க ம்	வண் மாக
ம நாள்	காைலயில்	ெமா தியப்பன்	வந்தான்.	 ம்பிட்டான்.	'ேபாய்	எ த் க்க'
பர்ைவஸர்	சீட் 	தந்தார்.

அங்க	ெசால்லீட் ங்களா	சாமி.

அவர்	ேபசவில்ைல.	மட	ஜன்மங்கள்.	காைலயில்	எரிச்சைலக்	கிளப் கிறான்.

ேபார்ேமன்	உரக்கச்	ெசான்னான்.	இன்னாய்யா.	ஓங்க	 ட் 	ஆ ங்க	இங்க
கீறவங்கன் 	நிைனச்சியா.	ேபாயி	ேபட்ைடயில	எ த் க்க	ஒ 	தபாதாஞ்
ெசால் வாங்க.	நல்ல	வறீங்கய்யா	எங்க க் ன் .

அங்கி ந் 	 ன் 	ைமல்	ேபட்ைட	ேபட்ைடயிலி ந் 	ஊர்க்கிண 	ஒன்ப 	ைமல்.

இரண் 	நைட	ேபாய்	வந் 	எ த் ப்	ேபாக	அந்த	ஒ 	நாள்	சரியாயி ந்த .

ம 	நாள்	காைலயில்	வந் 	ஆபிசைரப்	பார்த் ச்	ெசான்னான்.

சரி	ெகாண் 	ேபாயிட்ேடயில்ைல.	கம்பம்	நடற க் 	ஆ ங்க	வ வாங்க	அப் றம்
ஒயர	இ த் 	கென ன்	த ேவாம்	ேபா.	அங்ேகேய	இ .

ேபார்ேமன்	ெவளியில்	வந் 	ெசான்னான்.	கம்பம்	நட	வர்ற	ஆ ங்க க்
சாப்பா 	ேபா ேவயில்ைல.	நம்பளாட்டம்	ம சங்க	தாேனயா	அ ங்க ம்.	இன்னா.
ெமா தியப்பன்	தைலைய	ஆட் னான்	எல்லாேம	வாஸ்தவமாகேவத்	ேதான்றி
அவைனப்	ேபச	 யாமல்	ெசய்தன.	'ஆரா க் 	எம்மாந்	ெதால்ைலங்கேளா.
பயி 	அ 	தீஞ்சி	வ ங்க.	ெரண் 	 	நாள்ேல	 த்தீங்கன்னா
ப க்கிபாதியாவ 	ேத ம்.

எல்லார்க் ம்	இங்க	வரச்ேசதான்யா.	அ சரம்.	பயி தீ .	எல்லாம்	ேபா .
உன்னாட்டம்	எவ்வளேவா	ேப க் 	கரண் 	தேராம்.	ேபார்ேமன்	தி ம்பி	நடந்தான்.



இ ேவ	ஒ 	எம்.எல்.ஏ.	ெரகமண்ேடஷேனாட	வந்தி ந்தா	நீ	இன்ேனரம்
உ ப்பட் ப்ேப.	ஆனா	நீ	ெபாைழக்கத்	ெதரியாதவன்	ேபா.'	என	ஒ 	நிமிடம்
நிைனத் க்	ெகாண்டான்.	ஆனால்,	எல்லாேம	அந்த	ஒ 	நிமிடத்ேதா 	சரி	என்ப
அவன்	ெகாள்ைக.
ெமா தியப்பன்	தி ம்பினான்.	கம்பங்கைளப்	ேபாட் 	ஒ 	வாரம்	ஆன .	ேவர்
காய்ந்த	 க்கில்	பயிர்	 ளித் ளிக்	கதிர்	வாங்கி	 த்த 	.	நஞ்ைச	விரிசல்
கண் ந்த .	அவன்	தின ம்	காைலயிேலேய	வந் 	ஆட்கைள	எதிர்பார்த்தான்.
வரக்காேணாம்	ேபாய்	ஆபீசைரப்	பார்த் 	ெசால்ல ம்	பயமாக	இ ந்த .	ஆனால்,
அந்த	 ன் 	ஏக்கர்	பரப்பின்	ஐ.ஆர்.	8	பயிர்	யா க்காக ம்	காத்தி க்காமல்,
எந்தப்	ப ைமப்	 ரட்சி ம்	காட்டாமல்	க கிய .

***

	நிறங்காட் யி ந்த	கிணற்றின்	ேமட் ல்	நா க் 	நா 	ெஷட் ன்	பக்கத்தில்
கிடந்த	இ 	நீண்ட	சிெமண் க்	கம்பங்கள்	மின்	இைணப் க்காக.	அதன்	ேமல்
உட்கார்ந்தி ந்தான்	ெமா தியப்பன்,	ணங்கியப 	அவன்	இ ங்கிய	கண்கள்
ேம ம்	ெநா த் 	உள்ளாழத்தில்	சாவியாகி	வறண் ந்தன.

ஒவ்ெவா 	வாரங்களின்	கழிவி ம்	ஒவ்ெவான் ம்	நடக் ம்.	ஆட்கள்	வரலாம்.
ஒ நாள்	 வ ம்	கம்பம்	நடலாம்.	ஒயர்	இ த் ,	ஜம்பர்	ேபாட்ட	பிற 	ஒ

ர்த்த	ஆபிசர்	வந்த	ேவைளயில்	கென ன்	தரலாம்.	அவர்	 கத்தில்	காத்
நின்றதால்	ேகாபம்	ெதரி ம்.	அைதவிட	ேபார்ேமன்	 கத்தில்.	ெமா தியப்ப க் ப்
பதிலாக	அவன்	ைபயன்	நின்றி ப்பான்.	'இங்க	 க்கிற க் 	இந்தக்
ெகணத் த்	தண்ணிதாங்க'	என் .	ேமார்	ெகா த்த	 கலம்	இல்லாமல்.

அந்தச்	சி 	ெநற் 	காயாகப்	பார்த்தேபா ,

பாளமாய்	ெவ 	நஞ்ைச	மண்ணில்	மாண்ட .

ெதரியாமல்	தவைண	தவறியதால்	கடன்	ெகா த்த	பாங்க்காரர்கள்	அட்டாச்
ெசய்ய	வ வார்கேளா?

தீபம்,	1972
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நேடசன்	ெராம்ப	நல்லவனாகத்தான்	இ க்கட் ம்	ெபால்லாதவனாகத்தான்
இ க்கட் ம்.	அவன்	ஏன்	தன்ைன	விட் விட் 	கமலா க்காக	ேபசேவண் ம்	-
ெதரியவில்ைல	அல்ல 	அதிகப்	ப யாக	மனத் ள்	சிரிக்க	ைவப்பதாயி ந்த .		

"இேதா	பார்	இளங்ேகா	.	யா 	எ 	ேவ ம்னா ம்	என்ெனப்	பத்தி	ெசால்லட் ம்.
ஐ	ேடான்ட்	ேகர்.	பட்	ஒ 	ெபாண் 	அ ம்	கல்யாணமான	ஒ 	ெபாண்ண
சம்பந்தப்ப த்தி	ேபசற 	நல்லால்ேல	"என்றான்	ஒ 	காைல	ஏ 	மணியில்.
திண்ைணயில்	'இந் ’ைவ	பிரித் 	ப க்கப்	ேபானவைனக்	 ப்பிட் ,	அவன்
'தினமணி'ைய	விரித் ப்	ேபாட் ,	"எைதப்	பத்தி	ேகக்கேற	நீ"

"அதாம்பா.	எங்க	பக்கத் 	வீட் 	கமலாவ	நாம்	பாக்கறதா	ேபசறாங்களாேம...''
"அப்ப யா''
"ேபான	வாரம்	கந்தசாமி	வீட் க்கா	ேபாயி ந்தப்ேபா	அவன்ங்க	ேபசிட் ந்தாங்க.
என்னாடா	ேபசறீங்கன்ேனன்.	ஒண் மில்ேலன்னான்.	அட	சீ	எ வார்ந்தா ம்
ெசால் டான்ேனன்.	இப்ப ன்னான்.	எனக் 	பக் 	ேபாச்சி.	யா
ெசான்ன டான்னா,	ெராம்ப	ேநரம்	இ த் 	இ த் 	ரங்கநாதன்	ேபைர
ெசான்னான்	ரங்கநாதந்தான்	ெசான்னானாம்.	நீ	ெசான்ேனன் ..."	நி த்தினான்
அவன்.



இவ க் ச்	சிரிப்பாய்	வந்த .	"நீ	ெசால்ற	விஷயேம	 சாயி க் ேத	நாம
ெரண் 	ேப ம்	பாக்கறேதாட	சரி.	பழக்கேம	கிைடயா .	உன்	ேபாக் 	ேபச்
நடத்ைத	எப்ப ன் 	நாங்	கவைலப்படறவேனயில்ைல...''
அவன்	ெதாடர்ந்தான்.	"என்னப்	பத்தி	கவைலேய	இல்ேலன்ேறேன.	நா
எல்லாத்ைத ம்	ேபசறவன்.	கண்டவ	பின்னா ல்லாம்	 த்தனவன்.	ஆனா	ேபசற
அள 	ேபாயி ந்தா	இன்னிக் 	என்	ெவாடம்பில	 ளி	ரத்தம்	இ க்கா .''

	

இவன்	சிரித் ,	“இ ம்	எனக் 	 	விஷயம்தான்''	என்றான்.

"ஆனா	பா .	நாங்	கமலா	விஷயத்தில்	அப்ப 	நடக்கேவ	யில்ைல.	அவ	ெராம்ப	நல்ல
ெபாண் .	அவ	ஆத்தா	அக்கா	இப்ப 	 ம்பேம	ெகட் ப்	ேபான	ஓ ப்ேபாற
நாயிங்கதான்.	இவ	ேசத் ல	ெமாளச்ச	ெசந்தாமைர	மாதிரி.	அவ	 ம்ப	விஷயம்
ரா	எனக் த்	ெதரி ம்."	அவன்	உவைமைய	நிைனத் 	இவன்	சிரித் ச்

ெசான்னான்:	"இ ம்	எனக் 	 	விஷயம்தான்.''

'பாவம்	ந ல	மாட் க்கி 	கமலா	அவஸ்ைதப்	படறா.	பக்கத் 	வீ 	ேவ .	என்ன
ெசால்ேற?'
"சரி"
"அப்ப 	இ க்கச்ேச	அந்த	நல்ல	ெபாண்ைண	அவ	ேபைர	ெகட	ைவக்கிறதில...
அதில	பா 	என்ென	விட் .	அவளப்	பத்தி	தான்..."	இ த்தான்	அவன்.

"நேடசா	நீ	என்ன	ெசால்ல	வேரன் 	 ரி .	உன்னாட்டம்	-	இல்ைல	-	உன்
ஜமாவாட்டம்	ேபசிப்	பழக்கமில்ைல.	ரங்கநாதன்	உங்கேளாடல்லாம்	பழகினா ம்
எங் ட	 ேளாசா	 வ்	பண்றான்.	அவன்	என்ேனாடப்	ப ச்சவன்.
வர்றப்ேபாெதல்லாம்	எ 	எ ேவா	ெசால்வான்.	நாங்ேகட் க்கறதில்ேல.	பதில்
ெசால்றப்பழக்க மில்ேல.	எனக் 	அ க் 	ேநர ம்	விஷய ம்	கிைடயா .''

"	நீ	ெசால்லியி க்க	மாட்ேடன் 	எனக் 	ெதரி ம்	இளங்ேகா.	ஆனா	பா ...''

"அதான்	ெசால்ேறேன.	எந்த	விஷய ம்	உங்கேளாடைதப்	பத்திெயல்லாம்	எனக்
சாதான்	இ க் ம்.	உன்ைனப்	பத்தி	நாங்	கவைலப்பட்டால்ேல	நீ	யாைரப்

பாக்கேற	இல்ேலன் 	கவனிக்கப்ேபாேறன்.	ரங்கநாதன்	ெசால்லியி க்கான்.
எைத ம்	ெசான்னா	 ப்ேபாட	உங்க	ஜமாவில	ெசான்னாதான்	நம் வீங்கன் .
அதனாேல	எம்ேபைர	இ த்தி ப்பான்.”

அவன்	ெகாஞ்சம்	 ம்மா	இ ந்தான்.	பிற 	ெசான்னான்.	'இ க் ம்.	வரட் ம்
வரட் ம்.	இதிேல	பா .	அவனவன்	அவன்	வீட் ல	நடக் ற	சங்கதியெயல்லாம்
மறந் டறாங்க.	அவன்	தங்கச்சியி க்காேள	அவ	ஏன்	யா க் ம்	ெதரியாம
பக்கத் 	ெத 	 ந்தரம்	பய க் 	 பா	பத் 	இ ப ன் 	தர ம்?	அ ம்



வீட் ல	யா ம்	இல்லாதப்ேபா	..."
"நீ	ெசால்ற 	 சாத்தான்	இ க் 	இ ம்	எனக் த்	ெதரியா .''

"அப் றம்	அந்த	கந்தசாமியி க்காேன,	அவேனாட	அக்கா	ெராம்ப	நாளா
வா க்ைகயா	ரி ா	மிதிக்கிறவேனாட	ஓ ப்	ேபாயிட்டாேள	எல்ேலா க் ம்	அ
ெதரியா ?''

இவ க் ம்	அ 	ெதரி ம்.	ெத க்ேக	ெதரி ம்.	 ம்மா	இ ந்தான்.	ஒ 	நிமிடம்
இவைன	அவன்	உற் ப்	பார்த் விட் ,

"இப்ப ெயல்லாம்	எவ்வளேவா	 ட்டய	வச் க்கி 	 ணாம்	ம சைனப்	பத்தி
ேபசற ன்னா	நாக்க	ெதாங்க	ேபாட் க்கி 	வந் டறா ங்க.	இ
ேவ க்ைகயாயில்ேல!''

இளங்ேகா	சிரிக்க	ேவண் மாதலால்	உத கைளத்	திறந் 	 டலானான்.

"எ க் 	ெசால்ல	வேரன்னா	பாவம்	ஒண் ந்	ெதரியாத	அவைளப்	ேபாயி
சம்மந்தப்ப த்தி...''
"இ 	ெராம்ப	 வாரசியமான	விஷயந்தான்.	எல்ேலா க் ேம	மத்தவங்கைளப்	பத்தி
ேபசற க் 	பி க் ன் 	ெதரி ."

அவன்	ஆச்சரியமாய்ப்	பார்த்தான்.	"அதான்	நா ம்	ெசால்ேறன்.	நீ	அப்ப ல்லாம்
ேபசறவனில்ைலயின் தான்	ேகட்ேடன்"	என்றான்.	"எப்ப	ெசான்னானாம்	அைத.''
"	அவன்	ேபசி	ஆயிட் க் ேம	பாஞ்சி	நா 	உன்ேன	தற்ெசயலா	பாக்கேவ	அ
ஞாபகத் க் 	வந்த .	ேவெறான் மில்ேல.	நீ	என்ைன	தப்பா
ெநைனச்சிக்கக் டா ''	என்றான்	நேடசன்	 ரைலத்	தாழ்த்தி.
"இதிேல	என்ன	தப் ?	சந்ேதகம்னா	ேகக்க	ேவண் ய தான்.	அப்ப 	ேபசியி ந்தா
ஒண் 	நான்	ப ங்க ம்,	உன்ைனப்	பாக்கச்ெசல்லாம்.	இல்ேல	ஆமாம்யா
ேபசேனன்.	என்ன	பண்ணி ேவன் 	 ணிஞ் 	ேகக்க ம்.	ெரண் மில்ேல.	நீ
ெசான்னெதல்லாம்	 	சாத்தான்	இ க் .	ஆனா	இ ம்
ெதரியேவண் ய தான்.''	இளங்ேகா	சிரித் க்	ெகாண்டான்.	பட்டால்தான்
அ பவம்	ேபா ம்.

"நீ	என்ைன	தப்பா	ெநைனக்கக் டா .	இளங்ேகா"	நான்	உன்ைனக்	 ப்பிட் க்
ேகட் ட்ேடன் 	வ த்தப்பட் க்கக்	 டா .	அந்த	பசங்க க் 	ேவற	ேபச்ேச
இல்ேலபா.	எவன்	ஆப் வான் 	பாக்கறா ங்க.	நீ	ேபாய்	அவங்கைள	ேகக்க
வாணாம்.	நாங்ேகட் க்கேறன்.	ஏன்னா	அவ	நல்லவ...''
இளங்ேகா க் 	இப்ேபா 	சங்கடம்	ேதான்றலாயிற் .	அவைன
சமாதானப்ப த் வதாய்,	"ஆமாம்.	உன்ைன	ஏன்	தப்பா	நிைனக்கிேறன்.



கவைலப்படாேத"	என் 	 ற் ப் ள்ளி	ைவத் 	விட் 	தன்	வீட் ன்
திண்ைணயிேலேய	விரித் ப்	ேபாட் ப்	ேபாயி ந்த	'இந் ’ைவ	எ த் க்	ெகாண்
உள்ேள	ேபானான்.

“ேடய்	இளங்ேகா	உங்க	எதர்க்க	இ க்கிற	நேடசன்	அவன்	பக்கத் 	வீட் ல
இ க்கற	கமலாவப்	பத்தி	நிைறய	ெசால்றான்டா.	அவ	இவைன	அப்பப்ப
பாக்கறாளாம்.	ெவளித்	திண்ைணயில்	எப்ப	உட்கார்ந்தா ம்	கத க்காய்	வந்
நிற்கிறாளாம்.	சமயம்	ஆப்ட்டா	விட	மாட்ேடன்றான்டா.	கந்தசாமி	வீட் ேல	ேநத்
ராத்திரி	நாங்கள்லாம்	இ க்கச்ேச	அளந்தாேன.	உண்ைமயாடா...
பாக்கறிேயல்லிேயா?''	என் 	ரங்கநாதன்	இவைனக்	ேகட்ட 	பல	நாட்க க்
ன் ,	நேடசன்	 ப்பிட் க்	ேகட்க	ஆரம்பித்தேபாேத,	நிைன க் 	வந்த .

ரங்கநாதன்	சாயங்காலம்	வ ம்	ேபா 	வீட் ல்	இ க்கக் டா 	என் 	நிைனத் க்
ெகாண்டான்.	ெத க் 	ேபாய்	அவள்	ெவளிேய	வந்தி க்கிறாளா	என்ன
ெசய்கிறாள்	என் 	பார்க்க	ேவண் ம்	ேபால	இ ந்த .	ேபப்பைர	ம த்
எறிந் விட் 	ெத க் 	வந் 	ேகா 	வைரப்	பார்த்தான்.	எதிரில்	யா ம்	இல்ைல.
ேநரங்காலம்	ெதரியாதவன்	என் 	தைலயில்	அ த் க்	ெகாண்டான்.

வண்ணங்கள்,	1973
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அம்மாைவ	ைவத்தாகி	விட்ட .

கல்லைறயில்	கைடசியில்	அவள்	 கம்	என்ன	காட் க்	ெகாண் ந்த .

ேசாகம்.
ஆமாம்.	அவள்	கைடசி	நாட்கள்	யா ம்	ேசாகமானைவ.
வீழ்ச்சி.

ேசாகத்தின்	 வில்	கிைடத்த	வி தைல.	ஆம்.	வி தைல.
அவ ைடய	உடம் 	மிக ம்	ெநாந் 	ேபான .

அவ ைடய	ேநாய்	அவ க் 	வரக் டா .

உடம்பிலி ந் 	நீராய்	வ வ ம்	ஒ 	ேநாய்.
அவன்	 ன் 	மிக ம்	சாமாரணதாய்	இ ந்தாள்.	ெசால்லப்ேபானால்	ஒ சல்
அல்ல 	ஒல்லி.
அப்ப ம்	ஒ 	வ டத்தில்	ப த்தாள்.

கைடசி	ஒ 	மாதம்	அவள்	உடம்பில்	நீர்	கசியலான .



அம்மா க் 	மரணத்தினால்	வி தைல,	 கம்.
மரணம்	அவ க் .	ேநா க் ப்	பலன்	சம்பளம்;	 லி.

"பாவத்தின்	சம்பளம்	மரணம்.''
இல்ைல.
எ 	சரி.

எ 	இல்ைல.
மரியதாஸ்	சி ைவக்	 றியிட்டான்.

அம்மா க்காக.

இந்த	நிைனப் க்காக.
அவன்	மிக ம்	அம்மாவின்	இழப்பால்	 ன்பப்ப பவன்.

மரியதாஸ்	ெசயைல,	அவன்	அம்மாவின்	கணவனான	அ ள்ேநசர்	நிைல த்திய
விழிகளால்	காண்பவராய்	இ ந்தார்.

இவன்தான்	அவளின்	அன் க் 	 ைமயானவன்.

இவ க் 	எதற் ம்	அம்மா	ேவண் ம்.
பதிேன 	வயதி ம்	அவள்தான்	எல்லாம்	ெசய்ய...	ஒ 	வ டமாய்	ேகட் ....	அவர்
கத்தில்	ைககைள	அ த்திக்	 ங்கினார்.

அ ப 	வயதில்	அவரால்	எந்த	சி 	 ன்பத்ைத ம்	தாங் வதில்லாமல்
தளர்ந்தி ந்தார்.
ேகாயி க் 	வ ம்	பாவ	வார்த்ைதகைளக்	ேகட்க ம்,	கண்ணீர்	ெப கிற
இந்த	ஒ 	வ டமாய்.
ேராஸிக் 	ஏன்	இப்ப 	ஆன ?

ஆகேவண் ம்.
மிக ம்	கதறியி ந்தார்.
அவள்	 கம்.

அந்த	 கம்.
உடம் 	 ங்கி	பலவீனத்தால்	ந ங்கியி ந்த .

உள்	அைறயில்	ேராஸியின்	இ 	மகள்க ம்	அவர்கள்	கணவன்க ம்	சில
உறவினர்க ம்	 	எைதேயா	தீவிரமாக	ேயாசித்தி ந்தனர்.



சீலாவின்	கணவ ம்	 தல்	மாப்பிள்ைள மான	பிலிப் 	தன்	மைனவியின்
வாேயா 	வாய்	கி கி த்தி ந்தான்.	சிலர்	 ற்றி	கண்கள்	ெவறித் 	கா 	நீட்
கம்	வினாவியி ந்தனர்.
சீலா	ெசான்னாள்.	அம்மாைவ	அடக்கம்	ெசய் 	இவ்வள 	ேநரம்	ேபான .	யார்

எ த்தி ப்பார்கள்.	அப்பாவா,	மரீயா	எலிசியா?	நீங்கள்	கவனிக்காதி ந்த
ெபரிய	தவ .

அவள்	கணவன்	 கம்	 ளித்தான்.	நீ	கவனிப்ப தாேன.

மணி	எட்டான .

எலிசி.	இரண்டாவ 	ெபண்	ம ேகா யில்	 னகிக்	ெகாண் ந்தாள்	தன்
கணவனிடம்.	ராத்திரியாகிற .	சீக்கிரம்	ெதரியேவண் ம்.	 சீயா,	அப்பாவா,
மரியா	யார்	எ த்தி ப்பார்கள்?

அவள்	கணவனின்	தம்பி	எட்வர்ட்	 ரட் த்தனமான	உடம் ைடயவன்.	தன்
அண்ணிையக்	ேகட்டான்.	அவர்	தாேன	கைடசியில்	தாலிைய	ைகயில்	பி த்
ெசால்லியி க்க	ேவண் ம்.
ஆமாம்.
அப்பாதான்	அம்மாவின்	தாலிையக்	ைகயில்	பி த் ச்	ெசால்லியி ப்பார்.

நான்	இந்த	தாலிைய	உனக் 	அணிவித்த 	 தல்	இந்நாள்	வைர	என்
க க்கங்களில்	பங் 	ெபற்றாய்...

அப்பா	ெசான்னாெரன்றால்	அவர்தான்	கழற்றியி க்க	ேவண் ம்.
சீலா க் ம்	இ 	ஞாபகம்	வந்த .

அப்பாதான்.

எலிசி ம்	 சீலா ம்	கண் 	ேசரில்	சாய்ந்தி ந்த	அ ள்	ேநசரிடம்
அ கினார்கள்.
அப்பா	!

அவர்	கண்கைள	ெம வாக	அவிழ்த்தார்.	என்னம்மா	இரண் 	ேப க் ம்.
அம்மாவின்	நைககைள	நீங்கள்தாேன....

என்ன ம்மா.

வைளயல்	கம்மல்	ெசயின்.	அப் றம்	தாலி	எல்லாம்....
என்ன ம்மா.	தாலிெயல்லாமா?
தாலி	வாங்கச்	ெசால்லேவ	மறந் ட்ேடம்மா	.



அவர்	 ங்கி	 ங்கி	அ தார்.
எல்லாேம	மறந் 	ேபாச் ம்மா.

நாேன	ஒ 	இ வா	இ ந் ம்	ெசய்ய	மறந் 	ேபாச் ம்மா.
மற்ற	ஆண்கள்	விைரவில்	அ கில்	வந் 	தி க்கிட்டதாய்க்	ேகட்டார்கள்.	என்ன
தாலி	வாங்கலியா?	அப்ப	நைககள்?	ெபட் யிேலவா?	யா க் ம்	ஞாபகம்	இல்ைல.
மரியதாஸ்	ஒன் ம்	கவனியாமல்	 ழங்கால்களில்	தைல	கவிழ்ந்தி ந்தான்.

ேடய்	மரி	-	யாேரா	கத்தினார்கள்.
அம்மா	ேபாட் ந்த	நைக	எல்லாம்	எ க்கல்ேல.
என்னடா	கவனிச்ேச.	அப்பாக் த்தான்	வயசாச் .

நாங்கதான்	ேவற	ேவைலயில்	கவனிக்காம	மறந் ட்ேடாம்.
மரியதாஸ்	ெபட் க் ள்	ைவத்த	அம்மாவின்	 	உ ைவ ம்	நிைனத்தான்.
நைககள்	இ க் மிடம்	இைவதான்	என	உணர்ந்	தா ம்	அைவ	என்ன	என்பைத
நிைன ப த்த	இயலாத	வனானான்.	எதிேர	நின்றவர்கைள	ஒ 	 ைற	நிமிர்ந்
பார்த்தான்.	அம்மா	என்ன	ேபாட் ந்தாங்க.
என்ன	 சி.	உனக் 	ஞாபகம்	இ க்கா	-	அவள்	கணவன்	ேகட்டான்.

ம்	 ம்	ஆ 	வைளயல்கள்.	ெரண் 	கம்மல்.	 க் த்தி.	ெரட்ைட	வடம்
ெசயின்,	டாலேராட	தாலி.	ஒவ்ெவான்றாய்	 சீக் ம்	எலிசிக் ம்	ஞாபகம்	வந்த .
பாய்	மதிப் 	ேபாட் 	மனசில்	பார்த்தார்கள்.

என்ன	ெசய்வ ?

அ ள்ேநசர்	கண் 	சாய்ந்தி ந்தார்.

மரி	பைழயப 	 ழங்கால்களில்	தைல	கவிழ்ந்தி ந்தான்.

எட்வர்ட்	வாட்ைசப்	பார்த்தான்.	ஒன்பதாகப்	ேபாகிற .

ெசான்னான்,	மணி	ஒன்ப .	ஏதாவ 	ெசய்வதாயி ந்தால்...

ேதாண்ட	ேவண் ய தான்	ேபாய்.
ஒவ்ெவா வ ம்	சிறி 	ேநரம்	 ழம்பி	 க் 	வந்தார்கள்.
இதற் ள்	ஒன் ம்	அவ்வள 	ெகட் க்கா .

அப்பாைவக்	ேகள்.
சீக்கிரம்.



என்ன	பதில்	ெசால்வ .	அ ள்ேநசர்	மைனவிைய	நிைனத் 	எப்ப 	மறந்த 	என்
நிைனத் 	ஒன் ம்	ெசால்ல	 யாதவரானார்.
அவர்	அப்ப த்தான்	இ ப்பார்.

இைதப்ேபால்	அவரிடம்	ேகட்க மா?
இ ஞ் 	ேபாய்	இ ப்பவரிடம்.
வயசானால்	இப்ப த்தான்.

எல்லாம்	சரி.	யார்	ெபட் ையத்	திறந் 	இந்த	ராத்திரியில்	கல்லைறயில்	ெபட் யில்
ைகவிட் 	பிணத்தின்	ேமலி ந் ....

என்னதான்	அம்மாவானா ம்	பிணம்.	இறந் 	ஒ 	நாளா ம்	அ கல்
ன்ேப	நீர்	மிக ம்	ஒ கிய .

தலில்	எவ க் 	ைதரியம்	இ க்கிற .

சியின்	கணவன்	திணறினான்.

எலீசியின்	கணவ ம்.

நைககள்	ேவண் மா	ேவண்டாமா.	ேவண்டாெமன்றால்	யா க் ம்	அைத	ேயாசிக்க
ெபரிய	இழப்பாயி ந்த .

எட்வர்ட்	மணி	பார்த்தான்.	பத் 	ெந க்கம்.
சரி.	நீங்கள்	பயந்தால்	நான்	ெசய்யத்	தயார்.

அவன்	எப்ேபா ேம	 ணிச்சல்காரன்.	சாதாரணமாய்ச்	ெசால்லப்	ேபானால்
ரட் த்தனமான	உடல்	ெசய ள்ளவன்.

இன் ம்	கல்யாணமாகாதவனாச்ேசடா.	ஏதாவ 	ஆகப்	ேபாகிற .

அப்ப யானால்	நைக...

ஒ 	தீர்மானத்திற் 	வந்தார்கள்.
சரி.	அப்பாைவக்	 ப்பிட் க்	ேகள்.
எல்லா ம்	 வான	தீர்மானத்திற் 	வந்தி ந்தார்கள்.

நைககைள	எ க்க	ேவண் ய தான்.	எட்வர்ட்	தயார்
ஒ வன்	ேபாய்	இரண் 	ேதாண் பவர்கைள ம்	காஸ்	ைலட்கைள ம்	அைழத்
வந்தான்.	விசயம்	ெசால்லாமல்	தி ம்பி ம்	ஏேதா	உள்ேள	ைவக்கேவண் ம்.
பி த்தமான .	கல்லைறக்	காவல்காரன்	ஒன் ம்	தைலயிட	மாட்டான்.



சியின்	கணவன்,	எலீசியின்	கணவன்,	எட்வர்ட்	இன் ம்	 ன் 	ஆண்கள்,
கடப்பாைர	மண்ெவட் ேயா 	ைலட் கேளா 	கிளம்பினார்கள்.
அ ள்ேநசர்	ஒ ங்கி	 ட	நடந்தார்.

சரியான	அப்பா.
மணி	பதிெனான்
ற்றி ம்	சி ைவ	சின்னங்க டன்	கல்லைறகள்.	ெச த் க்கள்.	மரங்கள்.

சில்ெலன்ற	சத்தம்.	பயம்.	நள்ளிரவில்	ஒ வர்	பின்	ஒ வர்	உரக்க	ஜபித் 	நின்றனர்.
பயம்.	ஆவிபயம்.

இன் ம்	சரியாக	அ ந்தாத	மண்ைண	இரண் 	ேப ம்	பரபரெவன் 	ேதாண் ப்
ேபாட்டனர்.	சவப்ெபட் 	ெதரிந்த .	ைலட்ைட	நன்றாகத்	ெதரி ம்ப 	ைவத்தார்கள்.
பள்ளம்	ேதாண் யவர்கள்	 ரப்	ேபாய்	உட்கார்ந் 	பீ 	ெகா த்தினார்கள்.	யா ம்
ஒன் ம்	கவனிக்கவில்ைல.	எட்வர்ட்	 ழி ள்	இறங்கினான்.

ெபட் ைய	 த்தி ம்	ஸ்க் 	பண்ணியி ப்பார்கேள	....	என்றான்	ஒ வன்
பதட்டத் டன்.

எட்வர்ட்	அவசரமாய்	 ைய	அைசத் ப்	பார்த்தவன்,	கத்தி	விட்டான்.	அ ட
ெசய்யைலபா	இவங்க.	அ ம்	இப்ப	நல்ல க் த்தான்.

ைய	ெகாஞ்சம்	திறந்தான்.

டேல	ெவளி	வ வ ேபால்	ஆகி	 க்ைக ம்	வயிற்ைற ம்	பி த் க்	ெகாண்
ேவகமாய்	பின் க் 	நகர்வதாய்	ஓ னார்கள்	.	ப்பா...	மகா	பயங்கரமான	நாற்றம்.
அ ள்ேநசர்	அைசயாமல்	ெவறித் 	நின்றார்.

தன்	மைனவியின்	 ழிையேய	தி ம்ப ம்	ேதாண் 	...	பாவம்	பாவம்	அம்மா.
அந்த	ெவளிச்சத்தில்	ெபட் யின்	விளிம்பில்	ஏேதா	திரவம்	வழிந்
ர்நாற்றத்ைதத்	ெதாடர்ந் 	வீசிய .

எட்வர்ட்	வாயில்	கர்சீப்	அடக்கி	சமாளித் 	ெபட் யின்	தைலமாட்ட கில்
உட்கார்ந்தான்.	ெபட் யின்	 ைய	 வ ம்	திறக்காமல்	ஒ 	ைக	 ைழ மள
திறந்தான்.	க த் 	 கம்	எட் மள க் 	இட 	ைகைய	விட்டான்.	விட்ட ம்
மீண் ம்	கத்தினான்:	ஐயய்ேயா	.	ெபட் 	 ரா	ெபாணத் 	நீ 	ெநரம்பிக்	கிடக் ,
ெகாழெகாழன் .

ைகக் 	ஏதாவ 	ஆ ேமா,	வியாதிப்	பிணம்.
க்ைகப்	பி த்தவர்கள்	ஒன் ேம	பதில்	ேபசவில்ைல.

க த்தி க் மிடத்தில்	ைகையத்	 ழாவினான்.	இ த்தான்.	மார்பின்	மீ 	ைவத்த



ைககளின்	ைநந்த	சைதெயல்லாம்	உ வி	எ ம்பின்	ெமலிவில்	வைளயல்கைளக்
கழட் னான்.	கா களின்	ெமல்லிய	ேதால்	ஒன் ம்	க னம்	தரவில்ைல.
க் த்தியின்	ேமல்	பாகம்	மட் ேம	வந்த .	அ த்தி 	இ க் மிடம்

ெதரியவில்ைல.
எல்லாவற்ைற ம்	ைகயில்	 ற்றி	மண்	ேமட் ன்	ேமல்	வீசினான்.
ெகாழெகாழெவன் 	ஏேதா	 ற்றிப்	பி பி ெவன	எைதேயா	நிைன ப த்தி
பிண்டமாய்	மண்ணில்	அைவ	கிடந்தன.	யா ம்	அைத	எ க்கவில்ைல.

அம்மாைவப்	பார்க்க	என	ஒ வன்	கைடசியாய்	 ைய	ஒ ைற	 வ ம்
திறக்கச்	ெசான்னான்.

எட்வர்ட்	திறந்தான்.

அம்மா	....

அ ள்ேநசர்	அடங்கலிழ்ந் 	கதறினார்.
ெபட் 	 வ ம்	ஏேதா	ஓர்	வண்ணக்	கலைவயில்	நீர்	நிைறந்தி ந்த .	ெபட்

வ ம்	உடல்	அைடத்தி ந்த .

கம்	 தமாய்	ெப கியி ந்த .

ெபட் யில்	ைவத்தேபா ,	பாதிக் ம்	 ைறவாய்	இ ந்த	உடல்,	 கம்
அவர்	கதறினார்.
இ வர்	அவைரத்	தாங்கிப்	பி த்தனர்.

ம 	வினா யில்	எட்வர்ட்	 ைய	அைறந் 	 னான்.	ேமேல	வந்
நைகக் வியைல	மண்ணில்	 ரட் னான்.	இட 	ைக	 ழங்ைக	வைர	மண்ணில்
தி ப்பித்	தி ப்பித்	ேதய்த்தான்.	ேதாண் யவர்கைளக்	ெகாண் 	 ழிைய	பைழய
ப க் ச்	ெசய்தார்கள்.
சி ம்	எலீசி ம்	நைககைளக்	கண்டார்கள்.

எட்வர்ட்	அவற்ைறக்	க வினான்.

ல்	 லாக	நிைறயப்	ேபாய்	ெகாண் ந்த .	சரி.	நாைளக் 	 த்தமாய்	வாஷ்
ெசய்யலாம்.
எட்வர்ட்	 ழங்ைகவைர	பல ைற	அ த்தித்	ேதய்த்தான்.	பிற ம்	ஏேதா
பி பி ெவன	இ ந்த .	சில க் 	அந்தக்	ைக	ஏேதா	நிறம்	மாறியி ப்பதாகேவ
கண்களில்	உ த்திய .

அ ள்ேநசர்	மீள	ஈஸிேசரில்	சாய்ந்த ம்	 ங்கியி ந்தார்.



மரியதாஸ்	நிமிர ம்	இல்லாமல்	 ழங்காலில்	மீளக்	கவிழ்ந் 	ெகாண்டான்.

அம்மா க் 	ேநாவிலி ந் 	வி தைல	மரணத்தால்.

நல்ல தான்.

இன் ம்	ேவதைனப்படாமல்,	 க்காமல்,	அப்ப யானால்	அம்மா...	அம்மா
ேநாய்க் 	 லி	சா .

"பாவத்தின்	சம்பளம்	மரணம்''

இல்ைல.	பாவத்திற் த்தான்	அ .	அம்மா க் 	இல்ைல.
எ 	இல்ைல	.
எ 	சரி.

மரி....	அம்மாவின்	இ தி	நாட்களின்	 ரல்	அைழப் .	அம்மா....?	என்றான்	மரி,
இ ைளத்	 ழாவி.	இ ட் ன்	 ைனயில்	ெவளிச்சம்	பட்ட .

உள்ேள	மற்றவர்கள்	பின்	இரவின்	கழிவில்	நன்றாக	உறங்கத்
ெதாடங்கியி ந்தார்கள்.

ேதசமித்திரன்	-	தீபாவளி	மலர்,	1973
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மஞ்சள்	மஞ்சள்
ஆனந்த்ஜி	ஜன்னல்	வழியாகப்	பார்த்தி ந்தான்.	சாைலேயாரங்களில்	சில	ஏக்கர்
களில்	மட் ம்	மஞ்சள்	 த்தி ந்த .	இவன்	எல்ைலயற்ற	ெவளியில்	மஞ்சளின்
தைலயாட்டைலக்	ெகாணர்ந்தான்.	பரந்த	ெவளியில்	மஞ்சள்	பரந்தி ப்ப
கவர்வ தான்.	ஆனால்	நீலாம்பர	 க்கள்	இவ்வா 	 த்தி க் மானால்	அ
மிக ம்	அற் தமான	காட்சியாக	இ க்கக் ம்.	சில	கார்களின்	அலங்கார
பஸ்களின்	பின்ேன	கவ ம்	விதமாய்	எரி ம்	நீலவிளக் கைள	விட	இந்த	 க்கள்
அதிகமாய்	இவைனக்	கவர்வனவாய்	இ ந்தன.	இப்ேபா 	இந்த	சில	ஏக்கர்
வயல்களிேல	 த்தி க் ம்	எண்ெணய்	வித் 	என்பதாக	 ரியகாந்திகள்.
ன்ெபல்லாம்	சில	இடங்களில்	அலங்காரத்திற்காக	ஆற 	உயரம்	வளர்ந்

ெபரிசாய்	ஒன் 	இரண்ெடன	 த்தி க் ம்	 ரியகாந்திகைள	அப்ேபா 	அதன்
மஞ்சள்	நிறத் க்காக	அன்றி	வ ப் களில்	 றப்பட்ட	 ரியன்	இ க் ம்
திைசகளில்	 கம்	காட் 	நிற்கிறதா	என்பைதப்	பார்ப்பதற் 	மட் ேம	எனப்
பார்த்தி ந்ததாய்	நிைனப் ற்றான்.	ஆனால்	இப்ேபா 	இைவ	ஓர யிலி ந்
இரண்ட 	உயரத்திற் ள்	நிைறயப்	 த்தி க் ம்ேபா 	திைச	ேநாக்கம்	மறந்
நிறம்	நிைன க் 	நிற்ப 	இவன்	வளர்ந் ள்ளதா ம்	இ க்கக் ம்.



இச் ரியகாந்தி	ெச களில்	ந ந ேவ	சில	காய்ந் 	ேபாயி ந்தன.	சில	 க்கள்.
மற் ம்	பல	தண் கள்.	இதற் க்	காரணம்	இச்ெச க க் 	ேவண் ய	தண்ணீர்
இல்லாதி க்கலாம்.	அல்ல 	மண்வளம்,	உரம்,	சத் 	 ைறவாய்	இ ப்பதா ம்
இ க்கலாம்.	தான்	மண்வள	நி ணன்	அல்ல,	தனக் 	ேவண் ய 	வீர்யமான
க்கள்	என	 த்தான்.	இந்தப்	 க்கள்	இங்கில்லாவிட்டால்	என்ன

இ ந்தி க் ம்.	கடைலக்காய்	ெச கள்	சின்னஞ்சி 	 த் க்களாய்
படர்ந்தி ப்ப ேபால்	இ க்கலாம்.	அல்ல 	நிலத் க்காரன்	ெவ த் ப்ேபாய்
ச க் க்	கன் கைள	நட் ப்பான்.	இைவயிரண்டா ேம	அவ க் 	லாபம்
கிைடப்பதாயி க்கலாம்.	ஆனா ம்	அைவகைள	உண்டாக்க	அவன்	ெசலவழிக்க
ேவண் யதி க் ம்.	அைவக க் ம்	சில	வசதிகள்	ேதைவயி ந்தா ம்	அைவ
ெநல்ைலப்ேபால	சீக்கிரம்	ெசத் விடா .	ேபானா ம்	அதிக	நஷ்டமில்ைல.
ெகாஞ்சம்	நஷ்ட ம்	இப்ேபா 	 ரிய	காந்தி	ேபாட்டதால்	ஏற்பட் க்கா .	இந்த
ரியகாந்தி	மலர்கைள	உண்டாக்க	விைத ம்	 ன்	பண ம்	தந்தி க்கக் ம்.

அட,	 ம்மாயி க் ம்	மண்ணில்	கவர்ெமண்டாய்	தர்றைத	ேபாட் 	ைவேயண்டா
என	பஞ்சாயத் க்காரர்கள்	ெசால்லியி க்கக்	 ம்.	நிலத் க்கார ம்	மானம்
பார்த்த	 மியில்	ஒ 	சமயம்	ெவள்ளம்	காட் ம்	மைழைய	நம்பி	ைகக்கா
நஷ்டமில்ைல	என	எண்ணியி க்கக் ம்.	இப்ேபா 	ஓர யிலி ந்
இரண்ட ள்ள	ெச கள்	மஞ்சள்	 க்கள்.	இவ க் 	 ரியகாந்தியின்	உயரம்
ெதரிய	அவசியமில்ைல	.	ேம ம்	இைவ	ஏேத ம்	கலப்பினக்	 ட்ைடயினமாக ம்
உண்டாக்கப்பட் க்கலாம்.	இைவக க் 	வறண்ட	மண்	ேதைவயாயி க்கலாம்.
இவ க் த்	ெதரியா .	இவற்றின்	தண் கள்	பச்ைசயாயி க்க	ேவண் ெமன
உணர்ந்தா ம்	இைவ	ெப ம்பா ம்	க ப்பாகேவ	இ ந்தன.	ஒ ேவைள...	இல்ைல,
ஏேத ம்	காரண ம்	இ க்கக் ம்.	பயிர்	விவகாரம்	என்ன	ெதரி ம்	தனக்
எனக்ேகட் க்	ெகாண்டான்.	 டேவ	ஒ 	வார்த்ைத	நிைன க் 	வந்த	ேபா ம்.
ரியகாந்தி	எண்ெணயினால்	தைலக் க்	 ட	 கலாம்	என	யாேரா

ெசால்லியி ந்தார்கள்.	இவன்	தம்பி	ஒ ைற	கடைல	ெயண்ெணய்
ேதய்த் க்ெகாண் 	தவ தலாய்க்	 ளித்தி க்	கிறான்.	எல்லா ம்	ெசால்லி,
அதனால்	அவன்	எைதேய ம்	உணரச்	ெசய்யப்பட் க்கக்	 ம்.	 ரியகாந்தி
எண்ெணய்	ஐ 	 ப்பா	என	ெசால்லிப்	பார்த் க்ெகாண்டான்.

சில	தண் கள்	மட் ம்	அப்ேபா 	ேதான்றின.	ஆ 	மா கள்	ேமய்ந்தி க் மா.
நகரத் 	மா கள்	கதம்பச்சரம்	 டத்	தின் 	பார்த்தி க்கிறான்.	கிராமத்
மா களின்	 சி	ெதரியவில்ைல.	ஆனா ம்	சில	தி ட் 	மா கள்	நீண்ட	நாக்கால்
எட் 	வைளத் 	பயிர்கைள	உ விக்ெகாண் 	வரப்ேபாரத்தில்	 ல்	ேமய்வ ண் .
ரியகாந்திைய	ேம ம்	எந்த	மாட்ைட ம்	இவன்	இன் ம்	கண்டதில்ைலயாதலால்

அைவ	பற்றிக்	க த	 யவில்ைல.	கிராமத் 	சி மிகள்	 சாய்ப்	பார்த் 	ேஜ	ேஜ
ேஜ	என் 	சாமி	 க்கிப்	ேபாயி க்கலாம்.	ஒண் 	வாயால்	பீப்பீப்பீ	 ம்	 ம்	என்
ெசால்ல	நான் 	இவ்வா 	ெசய்யக் ம்.	இல்ைல,	அதற் ள்	எள்	காையத்



தின்ப 	ேபால	 ரியகாந்தி	விைதகைளத்	தின்ன	அறிந்தி க்கலாம்.	வரப்ேபார
மா கைள	விரட் ம்	சாக்கில்	ெசம்பட்ைட	பரட்ைட	மயிர்	பறக்க	க த்த	சின்ன
மார்ைப ம்	வயிற்ைற ம்	காட் க்	ைகயில்	ெகாம் டன்	ம த் க்	கட் ய	பைழய
சீட் ப்	பாவாைடயில்	தி ட் ப்பார்ைவ	பார்க்காமல்	சட்சட்ெடன் 	சிலைதப்	பறித் ப்
ேபாட் க்	கட் 	மா கைள	விரட் யப 	 ளியமர	நிழல்க க் ப்	ேபாய்	கால்கைள
விரித் ப்	ேபாட் 	உட்கார்ந் 	பாவாைடைய	 ன்னால்	பரப்பி	 க்கைள	ெகாண்ைட
சி ப்பித்	தின்றி ப்பார்கள்.	தின் ம்	அவர்கைளப்	பார்த் 	எங்ேகேயாயி ந் 	சில
மா 	ேமய்க்க	வந்த	ைபயன்கள்	அதில்	உரிைம	ேகாரக் ம்.
ஏய்	ஏய்	தாேம

தரமாட்ேடம்	ேபாடா
தாேம
ப்ேபாேடா

தாேமன்னா
ைபயன்க க் 	இப்பேவ	ெதரி ம்	தங்க க் 	ெபாம்மனாட் ப்	பசங்க	கீழதான் .
இவர்கைள	விட்டால்	யார்	பறிக்கக் ம்.	சில	 ப்	ெபண்கள்	பறிக்கலாம்.
தைலக் 	ைவத் க்ெகாண் 	ஆம்பைளேயாட	ட க் ப்	ேபாய்	அவ க் 	
சினிமா	பார்க்கப்	ேபாயி க்கக் ம்.
இைதெயல்லாம்	விட	சிலரிடம்	இ க் ம்	பழக்க ம்	காரமாகலாம்.	மற்றவர்கள்
தைலயில்	 ட் வ .	ேகட்டால்	இளிப் .	ைகயில்	தட் ப்ப ம்	இைலைய	ெகா
னிைய	பயிர்	 ைனைய	 	ெமாக் கைள	 க்கைளக்	கிள்ளிச்	ெசல்வார்கள்,

ஏேதா	அ த் 	அவசர	ேவைல	இ ப்ப 	ேபால.	இப்ப ப்பட்டவர்க க்
ஏற்பட் க் ம்	மனவியாதி	என்ன	என்பைத	அறிய	இவன்	மிக ம்	வி ப்பம்
ெகாண்டான்.	அவர்கள்	பலஹீனர்களாயி க்கக்	 ம்.	தாழ் 	மனப்பான்ைம
ெகாண்டவர்களாயி க்கக் ம்.	ஏமாற்ற ற்றவர்களாக ம்,	இல்ைல,
பக்கக்கிைள	கிைளக்கேவண் ம்	என்பதற்காக	 னி	கிள் ம்	அக்ரிகளாக
இ க்கக் ம்.	இந்த	ஆட்கைள	இவன்	ெவ க்க	வி ம்பினான்.	 ற்றி ம்
தைலயில்	 க்க டன்	ஆ ம்	மற்ற	ெச களிைடேய	 க்களிழந்த	ெச கள்	என்ன
மனப்பான்ைமயைட ம்.	இைவ	தன்	ஜீவ	சத்ைத	கிள்ளிய	இடத்திலி ந் 	வ த்
காயத்ைத	ஆற்றத்	ெதாடங்கலாம்.	சில	பக்கப்	 க்கைள	சி த் ப்	 த்
எதிர்க்கக் ம்.	இல்ைல,	தண்ைட	காயைவத் 	ேவர்கைள	ெசயலற் ப்	ேபாகச்
ெசய் ம்	ம யலாம்.	இந்த	ெச களின்	ெசய்ைககள்	பல	சமயங்களில்	இந்த
மனிதர்கைள	ேதாற்க க்கச்	ெசய்வன.	இவன்	இைவகைளத்	ெதரிய,	ெதரிவிக்க
அ வாய்	ஆக	வி ம்பினான்.	இைவகள்	 கலத்ைத	உண்டாக் பவன்.
பறைவகள்,	 ச்சிகள்.



எந்த	 	அல்ல 	 ச்சி	அல்ல 	கிளிகள்	இைதத்	தாக் ம்	என	அவர்கள்
அறிவித்தி க்கலாெமன	நிைனத்தான்.	இந்த	எச்சரிக்ைக	வாசகங்கேள	மிக ம்
சிரிப் ட் வன.	தாக் ம்	அரிக் ம்	தின் ம்	இதற்காக	அவர்கள்	ம ந் கைள
உற்பத்தி	ெசய்கிறார்கள்.	விவசாயிகேள!	இந்த	-	டாைல	உபேயாகி ங்கள்,
மாட் க்ேகா	மனிதர்க க்ேகா	அபாயமில்ைல.	இ 	ேவரிலி ந் 	தளிர்வைர
ஊ ம்	 	 ச்சிகைள	அ ேயா 	நாசம்	ெசய்கிற .	உங்கள்	பயிர்
பா காப் க் 	எங்கள்	பணி.	இவன்	வர்த்தக	ஒலிபரப் 	பாணியில்	இன்ெனா
ைற	விவசாயிக க் 	அறிவித் 	சிரித்தான்.	இந்தக்	கலப்பினப்	பயிர்

எதிரிகைள	சமாளிக்கிற .	பயிரி ங்கள்.	யார்	எதிரிகள்.	எதன்	எதிரிகள்.
யா க் .	அைவகளின்	உணைவ	அைவ	ஜீரணிக்க	வ வதில்	இவன்	எவ்வித
தப்ைப ம்	உணர	 யவில்ைல.	இந்த	வயிற் ச்	சாமிக க் ,	அைவகளின்	வயி
ெதரியாமேல	இல்ைல	ெதரிந் ம்	மரத் ப்ேபாய்,	எதிரி	என்பைத	இவனால்	நியாயப்
ப த்த	 யவில்ைல.	மனிதர்கள்	ெப கி	ெந க்கிக்	ெகாள்கிறார்கள்.
ழந்ைதகள்	சாகின்றன.	கிழ கள்	சாகின்றன.	ந ங்கி	திணித் 	ந ங்கி

மனிதர்கள்	சாகிறார்கள்.	எங் ேம	மண்	ெதரியவில்ைல.	ஒ த்தன்	 கம்	ந ங்கிக்
கிடக்கிற .	ஒ த்தன்	இன்ெனா த்தைன	அ க்கி	நின்றேபா ,
இன் ெமா த்தன்	அவன்	தைலைய	மிதித் 	இ வ ம்	கீேழ	விழ	அவர்கள்	ேமல்
சமதளம்	கிைடத்த	மகிழ்ச்சிேயா 	பத் 	 	ஆயிரம்	மனிதர்கள்
திணிகிறார்கள்.	இந்தப்	 ச்சிகள்	கண் க் த்	ெதரி ம்	கி மிகளாகப்	பறந்
அந்தக்	காட்ைட	உணவாக் கின்றன.	ஒ 	 ச்சி	பறந் 	ேபாய்	தன்	உறவினர்கைள
றாயிரக்கணக்கில்	இேதா	வி ந் 	இேதா	வி ந் 	என் 	அைழத் 	...	வானம்

ெதரியாமல்	பைட.	இவன்	 ழைல	மறந் 	வாய்விட் 	சிரித்தான்	தான்	அந்தப்
ச்சிகளிைடேய	இ ப்பதாக	ெசால்லிக்	ெகாண் 	 ற்றி ம்	பார்த்தவர்கைள
ச்சியாக	பறந் 	பார்த்தான்.	எங்ேகடா	உங்கள்	 ச்சி	ம ந் கள்.	சிரித்தான்.
ச்சி	எப்ப 	சிரிக் ம்.	இந்த	 ரியகாந்திப்	 க்கைளக்	ேகட்டால்	ெதரி ம்.	ஒ
ரியகாந்திப்	 	மற்ெறான்றிடம்	ெசால்லக் ம்.	எனக் த்	ெதரியா .	நான்
ரியகாந்தியாக	ஆகேவண் ம்.	அ 	ெசால்வைதக்	ேகட் ,	அைத	ஞாபகத்தில்

ைவத் க்ெகாண்ேட	நான்	ஆனந்த்ஜியாக	மாறேவண் ம்	என	இவன்
நிைனப் ற்றன்.

வீட் த்ேதாட்டத்தில்	 சம்பர்,	கனகாம்பரம்	என	ெச கள்	சில	காலங்களில்
த்தா ம்	அைவ	வறட்சியான	நிறத்தினால்	ெவ ைமையத்	ேதாற் விக்கின்றன.

சில	மல்லிைகச்	ெச க ம்	 ப்ப ண் 	என்றா ம்	அைவ	ெமாக் களாக
இ க் ம்	ேபாேத	பறித் 	தண்ணீரில்	மிதக்க	வி வதால்	அைவ	 த் 	பார்க் ம்
ேபா 	மஞ்சேளறி	தைரயில்	கிடக்கின்றன.	ஆனால்	நிைறய	மரங்கள்.	ேவப்பமரம்
ன் .	பற்ெபா 	ஆகிவிட் த்	திண்டா ம்	நாட்களில்	 ச்சி	ஒ க்க	 கிற .

ேதன்காய்	மரம்	இரண் .	பாதம்	இைல	மரம்	இரண் .	வாைழ	மரங்கள்.
ெகா க்காப் ளி	மரம்,	கிச்சிலி	மரம்.	 ங்கமரம்,	அேசாக	மரம்.	ெவயில்



காலங்களில்	இவற்றின்	கீழ்	இ ப்ப 	மிக ம்	ேயாகத்ைதக்	ெகா க்கக் ம்.
இவன்	ெபற	 வதில்ைல	.	ஞாயி களில்	நண்பர்கைளத்	ேத .	மற்ற	நாட்களில்
மின்சார	ெவட் னால்	ஓடாத	மின்	விசிறிகளின்	கீேழ	மா யின்	அனலில்	ேவைல
ெசய்ய	இ ப்ப .	இந்தக்	கணங்களின்	ெதாய்ைவ	மாற்ற	தினம்	காைலயில்
ேதாட்டத்தில்	ஒ 	மணி	ேநரமள 	இ ப்ப 	 ர்த்தி	ெசய்வதாயி க்கலாம்.
அழகான	சி பறைவகள்,	வண் கள்,	பட்டாம் ச்சிகள்,	அணில்கள்,
மரவட்ைடகள்,	நத்ைதகள்,	 க்கள்,	எ ம் கள்,	அப்ேபா 	இவன்
அமா ஷ்யனாகிறான்,	அைவகள்	பரபரக்கின்றன.	அைவகளின்	ேதடலிேல
உலகிேல	இவன்	தனித்தி க்கிறான்.	இைவ	என்ைன	 ழ்க க்கக் ம்
ளித் ளியாக	கைரத் 	விடக் ம்.	இவன்	கைரயாமல்	காப்பாற் வதாய்

மரங்களில்	சின்னக்	 விகள்	இைலக்	காம் களில்	தாவி	இவைன
இவனாக் கின்றன.	மரத்ைதத்	தட் ம்	மரங்ெகாத்தி	தன்ைன	ேநாக்கி	வ ம்
அணி க் 	பயப்படாமல்	வழி	ெகா க்காமல்	இ க்கத்	ெதரிந்தி க்கிற .
அணில்	 ற்றி	வைளத் 	வந் 	 க்ைக	நீட் கிற .	மரங்ெகாத்தி	அலகால்
த் ம்	ேபா 	 கத்ைத	இ த் 	வி வதன்	 லம்	அணில்	தப்பி	மரத்தில்	அந்தக்
த் 	பதிகிற .	அணிலின்	 கத்தில்	அந்தக்	 த் ப்	பட் க் மானால்	-

இவன்,	 கத்தில்	ரத்தம்	ெப க	கீச்கீச்	ெசன் 	கத்தி	தைரயில்	வி ந் 	சிதறி
தா மாறாக	ஓ ம்	அணிைல	நிைனப் கிறான்.	இவன்	நிைனைவ	நடக்க

யாமல்	இரண்டாவ 	 ைற ம்	அைவ	இைதச்	ெசய்கின்றன.	அணில்	ஒ
தாவில்	ேமேல	ேபாய்	வி கிற .	இந்த	மரங்கள்	ெவட்டப்பட் 	இந்த	இடங்கள்
கட் டங்களாவ 	இன் ம்	பத் 	வ டங்களில்	நிகழ்ந் வி மா	.	இந்த	ஊரில்
இப்ேபா 	 ப் 	நகர்கெளன	உண்டாக்கப்	ப கின்றன.	அப்ேபா 	இந்த
நிகழ்ச்சிகைள	கற்பைன	ெசய்பவ ம்	இ க்க	மாட்டான்.	அவ க்ெகன்
பல்லிக ம்	ெகா க்க ம்	ஈக்க ம்	 ட்ைட ச்சிக ம்	கரப்பான்க ம்
பாச்ைசக ம்	எலிக ம்	கி மிக ம்	அ க்க ேம	மி ந் 	நிற் ம்
பறைவக ம்	பிராணிக மாகலாம்.	இவனால்	இந்த	மரங்கள்	அழிவைதத்	த க்க

யா .	இந்தச்	சி 	பறைவக ம்	அணில்க ம்	இல்லாமற்	ேபாவைத	நிச்சயம்
த க்க	 யா .	பட்ைட	பட்ைடயாய்	உயரமான	சிெமன்ட்	கட் டங்கள்.	நீண்ட
சாைலகள்,	ேவகமாய்ப்	பறக் ம்	வாகனங்கள்,	யந்திரங்கள்.	இவன்	சின்ன
அைறயில்	இவைன	உண்டாக்கி	இவ க்காய்	எ தி	இவ க்காய்	அவர்க க்காய்
எ தியவர்கைளப்	ப த் 	இவன்	சாகக் ம்.	இேதா	பரந்தி க் ம்	 ரிய
காந்திப்	 க்கைள	இவன்	காணாமற்	ேபாகலாம்.	ேவ 	ஏேத ம்	நிலத்தில்	ேவ
ஏேத ம்	நிறத்தில்	எந்தப்	 	இ ப்பெதன	இவன்	ேத ப்	ேபாகக் ம்
பங்களாக்களின்	 ன் ம்	ேஹாட்டல்களி ம்	ெதாட் களில்	 த்தி க் ம்
ெச களின்	ேசாைக	இவைன	ெசய்யக்	 ய 	என்ன	என்பைத	உணர

யவில்ைல.	கா கைள	அழிக்க	அழிக்க	ம பக்கம்	கா கைள	உண்
பண் வதாகக்	 றப்ப ம்	சம்பலின்	ேபஹட் க்களில்	 ந்தாெலன்ன.	இந்தக்



ட்டங்கைள	ஆரவாரங்கைள	ேவஷங்கைள	இவன்	ெகால்ல	 ம்.	இவன்
இவைன	அைடய	 ம்.	இவ க் 	நிறமில்ைல.	ேபரில்ைல.	இவன்
அப்ேபா தான்	மனிதெனன	உணரப்ப வாெனன	நிைனப் ற்றான்.	யாரால்
உணரப்படக்	 ெமன்ப 	விந்ைதயாகக்	 ம்.	இவேனா 	ஸ்பரிசம்	கா ம்
நண்பர்களாலயா,	இவனால்	ஸ்பரிசப்ப பவர்களாலயா.
சில	ேநரம்	கண்கைள	 	தன்ைன	நிைலப்ப த் பவனாகத்	ேதான்றியவன்
மீண் ம்	பஸ்	ஜன்னல்	வழிேய	பார்த்த	ேபா 	அங்ேக	ெபரிய	ஆற் ப்	ப ைக
ேதான்றியி ந்த .	ந வில்	ஒளிக்கீற்றாய்	நீர்	ஒ கியி ந்த .	லாரிகளி ம்
வண் களி ம்	எந்தக்	கட் டத்திற்காகேவா	ஆட்கள்	ேவகம்	ேவகமாய்	மணைல
ைடகளில்	வாரி	நிரப் 	வதாயி ந்தனர்.	ஆட்கள்	ேவகம்	ேபாதா .	ெமஷின்
ரண்ட	மணல்	காணாமல்	ேபாகலாம்.	நீர்	காணா 	ேபா ம்.	பின்,	ஆ ம்.

இவ ம்தான்.	ஒ 	சின்னப்ைபயன்	தைலயில்	 ம்மா 	ைவத் 	அதன்	ேமல்
ணிகட் ய	பாத்திரத்ைத,	ஒ 	ைகயால்	அைதப்	பி த் க்	ெகாண் ,

ம ைகயால்	ேபாட் ந்த	நிஜாைர	அ க்க 	 க்கிவிட்டப 	கால்கள்	மணலில்
ைதயப்	 ைதய	ம கைரக் 	ேபாக் 	காட் னான்.	பரந்த	மணல்	ெவளி
இயற்ைகயாயி ந்த .	சில	சமாதிக்	கற்கள்	ேதான்றின.	எரிந் 	கிடந்த	சாம்பல்.
ஆற்ேறாரமாய்	ஏேதா	கிராமம்.	இவன்	தான்	அணி ம்	ேவஷங்கைளப்	பற்றி
நிைனப்பில்	ெகாணர்ந்தான்.	ஏன்	இவன்	நிைனக் ம்	எண்ணங்கெளல்லாம்	ஒ
ேவஷமாயி க்கக்	 டா .

பாைத	தி ப்பத்தில்	நிைல	தவறி	பஸ்	கவிழ்ந்த .	ஜன்னல்	ஓரத்தில்	இ ந்த
இவன்	மீ 	நிைறய	ேபர்	வி ந்தனர்.	இறங்க	ேவண் ெமனச்	ெசால்லி	ந வழியில்
இவன்	அவசரம்	அவசரமாக	இறங்கி	வந்த	வழிேய	நடக்க	 ற்பட்டான்.	ஆற்ைறக்
கடந்தால்	அைவ	ெதரியக் ம்.	 க்கள்.

ேசாதைன,	1973

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	



10.	�������
	

		

நீம	க வாட் 	ேலா 	ேபாட் தாங்	க வா 	வாங்க ம்	ேபாலக்கீ ....	என்றாள்
ஒ த்தி.
ேஹய்.	 ர்ரர்	-	என	மா 	விரட் வதாய்ச்	சிரித்தான்	வா .	ஒ 	பத் 	இ வ
நாம்	ெபா த் க்கேயன்.	நாங்க	இன்னா	ராேவாட	ராவா	 விக்காரங்க	ேபால
ஓ ப்	ேபாறவங்கன் 	ெநனச்சியா	-	என்றாள்	மற்ெறா த்தி.
...	ெசர்த்தான்.	அப்பி ேயப்பட்ட	க ேவா 	ேவா ம் 	இங்க	யார்னா
காஞ்சிகினா.	கீறாங்க.	ேபாேயம்	ேம	-	மீைசைய	 க்கியப ,	அவள்	இ ப்பில்
ைவத்தி ந்த	க வாட் க்	 ைடயில்	 யி ந்த	ேகாணிையத்	திறந் 	பார்த்
கர்ந்தவன்	நாகப்பெனன்பவன்.

ஒ 	 ைச	தள்ளி,	நிலம்	பயிரி ம்	எல்லன்	வீட் த்	திண்ைணயில்	உட்காந்தி ந்த
இளங்ேகா க் 	அதன்	நாற்றம்	வயிற்ைறப்	 ரட் ய .	 க்ைகப்	பி த் 	பி த்
விட்டான்.	 ய	சீக்கிரம்	பிராணாயாமத்தில்	ேதர்ந் விடலாம்	என்ற	நம்பிக்ைக ம்
அவ ள்	 ளிர்த்த .

ற்றி ம்	நின் 	ெமாய்ப்பவர்களின்	வார்த்ைதகைளச்	சவடாெலன	ஆக் பவளாய்
கவாய்க்	கட்ைடயில்	விர ன்றி	நின் 	அதிசயிப்பவளாய்,	அந்தக்	 ைடக்காரி

இ ப்பின்	பாரத்ைதக்	 ைறக்கக்	 ைடைய	மண்ணில்	ைவத் 	 ச் 	விட்டாள்.
அந்த	 ச்சில்	விரிந்த	ெபரிய	 க் 	ெபாட் 	வாய்	பற்கள்	உடம் 	ெதரிந்த .

ஒங்க க் 	கடென	 த் ட் 	நா	ஈரத் ணிய	தைலயி ம்	வ த்தில ம்
ேபாட் க்க ந்தான்.	என்ெனப்	பாத்தா	நீம ம்	வந் 	விக்கறவளா	ெதரியலியா.
கட க் 	வித் 	ெமாத க் 	ஆர்கிட்ட	ேபாவற .	நல்லா	ேகட் ட் ங்கேள



ச சாரிங்க	-	அத்தைன	ேபைர ம்	சாய்த்தவளாய்,	பல்லி க்கில்	ெவத்தைல
ண்ணாம் 	சிவப்ைப	மண்ணில்	பீச்சி,	பக்கத்தில்	உட்கார்ந்தாள்.

ஒ 	கணம்	ெமௗனித்தி ந்தவர்க ம்	ெதம் 	ெபற் 	இனி	எழ	மாட்டாளிவெளன
உணர்ந்தவர்களாய்,	 ைடயின்	பக்கலில்	 த்திட் ,	ேகாணிைய	விலக்கி	உப் 	 சி
ெவ த்தி ந்த	நீளம்	நீளமான	மீன்	சவங்கைளப்	 ரட்டலானார்கள்,	ெபரி 	ேத .

பத் பலம்	இரண் 	எனக்	காட் ய .	 தலில்	ேபாணி	ெசய்த	ெப ைமயில்,
வாங்கியவள்	விசித்திரமாய்	நைட	ேபாட் 	தன்	எதிர்க்	 ைச ள்	 ைழந்தாள்.
பின்	வரேவயில்ைல.
சற் 	 தியவெளன	ேதாற்றத்தில்	காண்பிக் ம்ப யான	மற்றவள்	இ ப 	பலம்
ேகட்டாள்.	நீளமானைவகைள	ேகாணியில்	ஒ க்கி	 ைடயி ள்
சப்ைபயாக்கப்பட் 	அகன்றி ந்த	மீன்சவங்கைள	அவள்	ஆ 	ெபற்றாள்.	பின்
மற் ஞ்சிலர்	பத் ,	ஐந் 	பலெமன	வாங்கிப்	ேபாயினர்.	ெரண் 	 பா க்
வாங்கிப்	ேபானவெளன	அதற் ள்	ேபசப்பட்ட,	அவள்	தி ம்பி	வந்தாள்.	தட்ைடகள்
ேவண்டாெமன	நீளங்கைளேய	ெபா க்கினாள்.	பத் க் 	இரண்ெடன	நின்ற	அ
இ ப க் 	ஐந்ெதன	நி த்த .	மீளச்	ெசன்றவள்	பின்	வரவில்ைல.	விைல	ெபற,
பத் 	நாட்க க் ப்பின்	ெநல் க்ேக	வ வ 	ஆதாயெம ஞ்சித்தமிவள்	ேபா ம்.
இப்ேபா 	சிறி கைளத்	தவிர,	யா ம்	வ வாரில்ைலெயன	சில	நிமிடங்கள்
நிதானித்தி ந்தவள்,	தன்	 ைடைய	 ,	எ ந் ,	இ ப்பில்	அைத	எ த் ப்
ெபா த்தி	அ த்த	ெத ெவ ம்	சந் க் ப்	ேபாகலானாள்,	இளங்ேகாைவக்
கடந் .

க வா 	என்ப 	ெவ ம்	நாற்றம க்கக் ய 	மட் மல்ல	ெவன்பேதா
மண மி ப்பதாக	நிைனப் ற்றவனாய்	ஆழ்ந் 	ெவளிக்காற்ைற
வாசித்தானிவன்.	அக்காற் 	ெப மள 	அதன்	மணங்	கலந் 	கனத்

நிைலத்தி ந்த .	சில	நிமிடங்கள்	ெதாடர்ந் 	 வாசிப்பதில்	பிரிய ள்ளவனாய்
இ ந்தான்.	பின்	காற் 	வறண்ட 	சாதாரணெமன.

ஞானரதம்,	1973
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இன்னிக் த்தான்	ஃைபனல்ஸ்	என்றான்	அவன்.	ஏன்	என்ேறன்	நான்,	என்
ேவைலயில்	கவனித்தி ந் .	என்ன ,	ஏன்?	ேபான	வாரம்	ெசமி	ைபனல்சில்	எங்க
ம்	வின்	பண்ணி	இப்ேபா	ஃைபனல்ஸ்	இன்ெனா 	 ேமாட.	வரியா	சாயங்காலம்

அஞ் 	மணிக் .

வாலிபாலா	 ட்பாலா	என் 	நான்	ேகட்க	நிைனத்ேதன்.	ஆனா ம்	 ட்பால்	மிக ம்
வி வி ப்பான	ஆட்டம்	என்பதாக,	அ தான்	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேடன்.
இரவில்	அைத	விளக் 	ெவளிச்சங்களில்	ஆ கிறார்களா...	இல்ைலெயன் தான்
ேதான் கிற .	அப்ேபா 	வாலிபாலாக	இ க்கக் ம்.	அவன்	ஏேதா	ேபசி
நின்றான்.	இந்த	விைளயாட் க்கள்	ேநரில்	ஏமாற்றம்.	ஆ 	மணியாகி ம்	அவன்
ஏன்	ேபாகாமல்	இ க்கிறான்.	அப்ேபா 	கவனித்ேதன்.	அவன்	க ப் நிற
அைரநிஜார்	பனியன்	ேபாட் ந்தான்.	தைல	கைலந் 	 கம்	ெவ ைம டன்
எண்ெணய்ப்	பைச டன்	க த்தி ந்த .

மணி	ஏழாகியி க் ம்	எனத்	ேதான்றிய .	நான்	வீட் க் 	வந்ேதன்.	உள்ேள
அரவம்	ேகட்ட .	மற்றவர்கள்	யா ம்	காணக்	காேணாம்.	 ன்	உள்	அைறயில்
வளர்க் ம்	க ப் 	 ைனக்	 ட் 	எைதேயா	சீண் 	சீண் 	விைளயா யி ந்த .
அந்தப்	ெபா ள்	ஒ 	ெபரிய	எலியாயி க் ெமன	நிைனத்ேதன்.	அ கில்	ெசன்



பார்த்தேபா 	அ 	மற்ெறா 	 ைனக் ட் ேயா	என்ற	நிைனப்பின்	ம வினா ேய
அ 	ஒ 	நரிக் ட் ேயா	நாய்க் ட் ேயா	ேபாலத்	ேதான்றிய .	சின்னஞ்சி 	நாய்க்
ட் தான்.	நாட் 	நாய்க் ட் .	மயிர்	 ைளத்திராத	மண்ைடேயா 	ேம ட்ட

ெகாஞ்சம்	நீளமான	 கம்.	அ தான்	நரிக் ட் யின்	ேதாற்றம்	காட் ய .	அதன்
க த்தின்	ஒ 	பக்கத்தில்	 ைனக் ட் 	க த் 	ரத்தம்	வழிந்தி ந்த .	அ
சத்தம்	ேபாட ம்	இயலாமல்	மிரள	மிரள	விழித்த .	ைகயில்	எ த்ேதன்.
ைனக் ட் ைய	விட	இ 	ஒ 	மாதம்	சின்னதாயி க்கேவண் ம்.	 ைனக் ட்

வாைல	என்	மீ 	உரசிக்	ெகாண் ,	என்	ைகயிலி ந்த	நாய்க் ட் ையப்	பார்த் க்
ெகாண் ந்த .	நாய்க் ட் யின்	க த் 	வலியால்	ஒ 	பக்கம்	 வண்
சாய்ந்தி ந்த .	 ற்றி ம்	பார்த்ேதன்.	வீ 	க ம்	ெதன்னந் ைடப்பம்	 திதாக
ைலயில்	சாய்ந்தி ந்த .	எ ந் 	அைத	எ த்ேதன்.	அதனால்	 ைனக் ட் ைய

ஒ 	 ைற	அ த்ேதன்.	அ 	விைளயாட் ப்ேபால	ெதன்னங் ச்சிகைள	இ த்
பிறாண் ய .	ஆேவசம்	வந்தாற்ேபால	அைத	அ க்கலாேனன்.	 ைலயில்	அ
ப ங்கிய .	ஓடாமல்	நின்ற	அைதக்	கண்ட ம்,	இன் ம்	ேகாபத் டன்	வால்
ப ங்கியி ந்த	பின்னங்கால்களின்	மீ 	ஓங்கி	ஒ 	அ 	அ த்ேதன்.	அ
கத்தக் டச்	ெசய்யாமல்	அவ்வள 	ெம வாக	ெசல்வ 	ஒ 	சாந்தத்ைதக்
ெகா க்க,	அைத	உத கைளக்	 வித் க்	 ப்பிட்ேடன்.	அ 	தி ம்பவில்ைல.
நாய்க் ட் 	விழித்தி ந்தா ம்	சலனமற்றி ந்த .	அந்தக்	காயத்திற்
ெபனிசிலின்	ஆய்ன்ெமன்ட்	ேபாடலாெமன் 	நிைனத்ேதன்.	பிற 	அைத	எ த் ச்
ெசன் 	உபேயாகப்	ப த்தாத	பின்பக்க	தண்ணீர்	ெதாட் யில்	சத்ைதகளின்	மீ
விட்ேடன்.	அ 	வலியினால்	 ழன்ற ,	வட்டம த்த .	இன் ம்	க த்ைத
உைடத் க்ெகாள்ளப்ேபாகிற .	அைத	அதட் ேனன்.	ேபசாமல்	 ைலயில்	ப த் க்
கிடேயன்.	அதட்ட க் 	பயந்தாற்ேபால்	 ைலயில்	கால்களில்	 கத்ைத	ைவத்
என்ைனப்	பார்த் 	ப த்த .

ைனக் ட் ையத்	ேத ேனன்.	அ 	சைமயல்	கட் ல்	அம்மியின்	மீ 	 ழவியின்
ேமல்	சாய்ந் 	உட்கார்ந் 	ெவறித்தி ந்த .	அதன்	தைலயில்	தடவி	விட்ேடன்.	அ
ஓைசேய ம்	 ட	ெகா க்க	ம த்த .	அதன்	கண்களில்	இைமேயாரத்தில்	நீர்.
அதன்	இைமைய	அ த்தி	வழித்ேதன்.	கண்ணீர்	உ ண் 	வி ந்த .	அைத
ெகஞ்சிேனன்,	மன்னித் 	வி ம்ப 	.	மிக ம்	பலமாக	அ த் 	விட்ேடன்.	அதன்
உத கைளப்	பிரித் 	அதன்	மகிழ்வான	ஓைசைய	ெவளிக்கிளப்ப	 யற்சித்ேதன்.
வாைய	இ க்க	 யி ந்தா ம்	இ 	பக்க	சிங்கப்பல்	மட் ம்	ெதரிந்த .	ேம ம்
அன் டன்	 யற்சித் ,	அதன்	வாையத்	திறக்க	 ற்பட்ேடன்.	அ 	மிக ம்
பி வாதம்	காட் வதாயி ந்த .	யார்	ெசயைல	யார்	மறந்தார்கெளன	இ வ ம்
மறப்ேபாெமன	காத கில்	ெம வாகச்	ெசான்ேனன்.	மீள	தைல	 	நீவி	விட்
கவாையத்	திறக்க	 யற்சித்ேதன்.

உத கள்	பிரிந்த ம்	அதன்	பற்கள்	அதன்	அ ைகைய	ெவளிக்காட் ன.	அைவ



ப ப்ேபறியி ந்தன.	அத டன்	ேசர்ந் 	நான்	அ பவனாய்	உணர்ந்ேதன்.	அதன்
ஊசி	ஊசியான	பற்க க் ம்	பின்னால்	இன்ெனா 	கைடவாயில்	வரிைசயில்
அழகான	பற்கள்	ெதரிந்தன.	மற்றைவயைனத் ம்	ேதாற்றமழிய	அைவ
அ தி ந்தன.	என்	பற்களின்	உள்ேள ம்	இன்ெனா 	கைடவா ம்	பற்க ம்
உள்ளனவா	என	சந்ேதகம்	வர ம்	திைகப் ற்ேறன்.	அந்த	உள்	பற்கள்....
சந்ேதகமில்ைல.	ேம ம்	திைகத்தவனாய்க்	 ழம்பிேனன்.	என்	ெவளிப்	பற்களிள்
உள்தள்ளி	இன்ெனா 	கைடவா ம்	பற்க ம்	இ க்கேவண் ம்	எ ம்	நிைனப்பின்
ேதாற்றம்,	என்	பற்கைள	தாண் 	விரைல	விட் 	நீவிேனன்.	மற்ெறா 	வரிைச
நிர ய .	அைவ	நான்	காணத்	ெதரிந்தனவாய்த்	ேதான்றின.	அந்தப்	பற்க டன்
இந்தப்	பற்க ம்	அ தி ந்தனவாய்ப்	பார்க்க	நான்	உ விழந்ேதன்.	நான்	எங்ேக
என	யார்	எங்கி ந் 	அல கிறான்...	பற்க ம்	பற்க ம்	வியாபித்தன.
ெவண்ைமயாய்	அந்த	 ழ்ந்த	இ ளில்	பற்கள்	மட் ம்.
பற்கள்	பற்கள்	பற்கள்	யாேரா	உள்ளி ந்த	 ரலில்	தீனமாய்	ஜபிக்கிறான்	பற்கள்
பற்கள்	பற்கள்

ஞானரதம்,	1973
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இ ம்	ெபட்ைட	நாய்க் ட் யாகப்	ேபாய்விட்ட 	.	என் 	ெசால்லப்பட்டேபா
எனக் 	ஒ 	மாதிரியாகத்தான்	இ ந்த .	ஆண்	நாயாக	இல்ைலேய	என் .	ஆண்
ழந்ைதயாகப்	பிறக்கவில்ைலேய	என்ற	வ த்த ம்,	ஆண்	 ழந்ைதயாகப்	பிறக்க

கர்ப்பிணிக க் 	வாழ்த் ம்	ஏளனச்	சிரிப்ைபத்	த ம்	நிைலயில்	இவ்வ த்தம்
வந்ததற் 	அைத	ஆணாக	 ன் 	ெசால்லக்	ேகட் ந்ேதன்.	மனிதர்கைளப்
ேபாலில்லாமல்	ஆண்	ெபண்	உற 	பற்றிய	விழிப் மில்லாமல்	இ 	வளர்ந்
நான்ைகந் 	 ட் கைளப்	ெபற் த்	தள் ேம	என்ப ம்	இயலாைமக்கான
வ த்தமளித்த .	ஆனா ம்	நண்பன்	ஏகாம்பரம்	தஞ்ைசயில்	பா வின்	அண்ணா
ழந்ைத	ெசளம்யாவிற் 	ெசான்ன	நாய்க்கைத	உண்ைமயானால்	இதற்

வ த்தப்படத்	ேதைவயில்ைல.
ஒவ்ெவா 	நா ம்	 திைர	உயரம்.	எதற் ம்	அவன்	அைசய	ேவண்டாம்.	ஒ 	நாய்
தண்ணீர்	ெகாண் 	வ ம்.	இன்ெனான் 	 த்	பிரஷ்ஷில்	ேபஸ்ைட
அ த்திக்ெகாண் 	வந் 	பல்	ேதய்த் 	வி ம்.	இன்ெனான் 	ெவந்நீர்	ேபாட்
உடம் க் 	ஊற்றித்	ேதய்த் 	வி ம்.	இன்ெனான் 	 ைடத் 	விட்
ரஸ்ெஸல்லாம்	மாட் வி ம்.

கண்கைள	அகல	விரித் 	என்ைன ம்	பா ைவ ம்	ெசளம்யா	பார்த்த .

சிரிக்கக் டா .	நாய்	 கில்	ஏறிக்	ெகாண் தான்	ஆபீஸிற் ப்	ேபாய்	வ ேவன்.
ராத்திரி	ெபட்	ேபாட் 	ப க்க	ைவத் 	 கில்	தட் த்	 ங்க	ைவக் ம்.	இன் ம்



எல்லாேம.
ெசளம்யாக்கண் 	மாமா	ெசால்ற 	ெபாய்	என்றான்	பா .

இல்ைல	உண்ைமன்ேனன்	நான்.

மிஸ்	என்ைன	அ ச்சா	ஒங்க	நாய்	தி ப்பி	அ க் மா	என் 	ெராம்ப
சந்ேதாஷத்ேதா 	 ழந்ைத	ேகட்ட .

ஆனா ம்	இந்த	நாய்க் ட் 	ேசர்க்ைக ம்	 மப்ப ம்	ெப வ ம்	 ச்சப்பட்ட
அல்ல 	ெவட்கப்படத்	தக்கெதன	நிைனக் மா	.	ேராட் ல்	வைளய	வ ம்
நாய்கைளப்	பார்க் ம்	ேபா 	அப்ப யில்ைலெயன	உணர	ைவக்கப்ப கிேறன்.
மனிதர்க க் 	அறி 	வளர்ந்ததால்	 ச்சமா	அறி 	வளராததால்	 ச்சமா
ெதரியவில்ைல.	மாம்பிஞ் க க்காகக்	கல்ெலறி ம்	சி வர்	சி மியர்	ஒவ்ெவா
பிஞ் ம்	வி ந்தேபா 	நான த்த	கல்லில்தான்	வி ந்தெதன	உரிைம
ெகாண்டா னர்.

தின ம்	இங் 	வ ம்	நீ	நான்	வ வதற் 	 ன்	என்ன	ெசய்தி ந்தாய்	என்கிறான்
நண்பன்.

நீ	வ வதற் 	 ன் ம்	இைதேய	ெசய் 	ெகாண் ந்ேதன்	என்கிேறன்.	நாம்	ேபச
ேவ 	என்ன	தைடயாக	இ க்கிற .	சரியான	இடத்தில்	வந் விட்டாய்,	ஆனால்
எ 	த க்கிற ,	எந்த	நிழல்,	நிழல்கள்	எதிெரதிேர	 ேம.	ெகா க்கப்	படாதைவ
எ த் க்	ெகாள்ளப்ப கின்றன.	ேப 	அல்ல 	ேப கின்ேறன்.	வா	அல்ல
வ கிேறன்.	ெகா க்க	ஆரம்பித் 	வி .	நா ம்,
இந்த	மாைல	ேநரங்கைள	தவறாமல்	சினிமா	ேபா ம்	ஒ வ டன்	ேபாக்கிவிடலாம்.
ப க்கத்	ெதரிந்த	ஒ வ டன்	ஒப்பைடத் க்	ெகாள்ளலாம்.	ேர ேயாைவத்	தி கி,
ெத ைவ	ேவ க்ைக	பார்த் ,	பார்க்கப்	ேபாய்	பார்க்கப்பட் ,	இரண் 	ேப ம்
ஒன்றாக	வந்தால்	ேபானால்	ெத வில்	வீ களில்	தைலகள்	 ைளப்ப ம்	உண்ைம	.
கவாையத்	தி ப்பி	அவனா	அவளாெவனக்	ேகட் ம்	கிழவிகள்.	உண்ைம	.

நாங்கள்	ேபானால்	 ட,	நீ	ேகட்கிறாய்.	நீ	ேபானால்,	நீ	ேபானா ம்	பார்ப்பவர்கைளக்
கவனிக்க	எனக் 	ேநரமில்ைல.	இ 	உண்ைமயா.	பல	ேநரங்களில்	உண்ைம.
தனியனாய்ப்	ேபா ம்	நான்	யார்	யாரால்	யார்	யாராக	உணரப்படக் ம்.	ெத
நாய்கள்	அ ேக	வந் 	 ணிைய	 கர்ந் 	என்	 கத்ைதப்	பார்க்கின்றன.	என்
கண்கைளக்	கண் 	விலகின.	 கர்ந் 	பார்க்க	 யா 	கட்டப்பட்டைவ
சங்கிலிைய	இ த் க்	ெகாண் 	 ைரத் 	எக்கின.	நான்	கடந் வி கிேறன்.
ெத 	 ைனயில்	அைரயி ளில்	இ க் ம்	இைளஞர்கள்	வீட் 	வாயிலில்	நிற் ம்
ெபண்கள்.	திண்ைணயில்	ேப ம்	ஆண்கள்.	இவர்கைள	நான்	உணர்வதால்
பார்க்கிேறன்.	என்ைனப்	பார்க்கிறார்கள்.	பார்க்காத 	ேபால்	இ 	சாரா ம்	ெசய்
ெகாண் க்கிேறாம்.



நான்	ெசல்வ 	அசந்தர்ப்பமான	ேநரெமன	உண ம்	ேவைளயிேலதான்	அவர்கள்
பார்க்கிறார்கள்.	நீ	ெகாஞ்ச ம்	அலட் க்கறேதயில்ைல	என்றான்	வழியில்	ஒ வன்.
நான்	பார்க்கப்ப வைத	உணராமேல	ெசன்ற	கணத்திேல	இ 	நிகழ்ந்த .	ஒ
அதிர்ச்சி.	எனி ம்	நான்	 ழைல	மறந் 	ெசல்கிேறன்.	 ழல்	என்ைனக்
கவனிப்பதாயி ந்தா ம்,	கவனிப்பதாய்	ெசால்வ 	ெபாய்யானா ம்,	யார்	யாைர
எ 	எைத	நிகழ்த் கிறார்கள்	நிகழ்த் கிற .	என் ைடய	ேவைல	என்ன,	நான்
என்ன	ெசய்ய	ேவண் ம்,	நான்	வசிக் ம்	உலைக	 த்தத்திலி ந்
காப்பாற்றேவண் மா?	ேசரேவண் மா?	எ 	லட்சியம்?	உலகத்திலி ந் 	வி ந்
என்	வயி 	பசிக்கிறெதன	அைல ம்	நான்	ேவ 	எதற் 	அைலேவன்?	பசிையத்
தீர்த் க்	ெகாண்ட ம்	எ ம்	உணர் ைளத்	தணித் க்	ெகாள்வதற் .	பிற ,
எனக் 	வய 	அதிகம்.	ேநரம்	அதிகம்.	பறைவகள்	மி கங்கள்	மரங்கள்	என்ன
ெசய்கின்றன.	உணைவத்	ேத 	அைல ம்	உயிர்கைள	அலட்சியம்	ெசய் விட்
எைத	நிவர்த்திக்க	அைலகிேறன்.	எத்தைனேயா	 ற் க்கணக்கான	ஆ ைளப்
பார்த்தி க் ம்	இந்த	மண்ணில்	இத்தைன	 ற் க்கணக்கான	ஆண் கைள
யார்	அ பவித்தார்கள்.	நான்	ேமன்ைம	அைடந்தி க்கிேறன்	என்ப
உண்ைமயானால்,	நான்	ேமன்ைம	அைடயவில்ைல	என்ப ம்	உண்ைமயாகிற .
நடந்தெதல்லாம்	ெபாய்யாகிற .	நான்	நடப்ப 	பிற 	ெபாய்யாகி	வி ம்.	ஆனா ம்
எனக் ப்	ெபா ைதப்	ேபாக்கேவண் ம்.	என்	 	ெதரியாத	ஆ ைள

த் க்ெகாள்ள	வழிகைளத்	ேத கிேறன்.	அதில்	என்ன	உன்னதமான ,	ஒேர
காட்சியின்	கால்மணிப்	ேபாதில்	நவரசங்கைள ம்	காட் 	எனக் 	அச 	வழி ம்
நாடக ம்	பல க் 	ரசைனயாய்	இ க்கிற .

நான்	அவர்க க் ப்	 ரியவில்ைல	எனில்,	நான்	எத ைடய	ேகாணம்,	அவர்கள்
எத ைடய	ேகாணம்,	மற்ற	உயிர்க க் 	இல்லாத	உ வான	பிரச்சிைனகள்
மனித க் 	உண்டா?	ேர ேயா	நாடகங்கள்	பத்திரிைக	அ ண் 	இல்லாத
காலத்தி ம்	மனித க் ம்	மற்ற	உயிர்க க் ம்	ேவ பா 	இ க்கத்தான்
ெசய்ததா.	மனிதன்	தான்	வளர்ச்சியைடந்தி க்கிறான்	அல்ல 	மாறிக்ெகாண்ேட
இ க்கிறான்.	மற்றைவ	மனிதனின்	மாற்றத்ைதெயாட் 	 ழல்கைள	மட் ேம
மாற்றமாக்கப்பட் 	அைத ம்	உணர்ந்தனவா	உணரப்பட	ெசய்யப்பட்டனவா
ெதரியவில்ைல.	இ ந் 	வ கின்றன.	ஆனால்,	மனிதர்களின்	பாதிப்பில்லாத
த்திசாலித்தனமான	ஆரவார	ேபச் கைள ம்	நடத்ைதைய ம்	பார்க்க
அ வ ப்பாய்	இ க்கிற .	என்	கால யில்	வைளய	வ ம்	நாய்க் ட் 	நிைறைவத்
த கிற .	ேவஷம்	ேபாடாத்தன்ைம.	எத்தைன	 ற்றாண் களாகி ம்	மற்ற
உயிரினத்தின்	உரிைமயாய்	இ க்கிற .	நான்	ேயாசிக்கத்	ெதரிந்தவன்.	சிரிக்கத்
ெதரிந்தவன்.	எ தத்	ெதரிந்தவன்.	வாகனங்கைள	ெகாள்ைககைள
ஆ தங்கைள	ஆக்கங்கைள	அழிைவ	உண்டாக்க	ெதரிந்தவ க் 	இந்த	இயல்ைப
ஏன்	ெபறத்	ெதரியவில்ைல.	அைடயவில்ைல.	மனிதனின்	இயல் 	என்ன.	எவ்வா
அ 	நிக ம்.	மனிதனின்	இயல் 	காட் மிராண் 	நிைல	அல்ல 	அதிலி ந்



வளர்ந்த	நிைல	எனில்	இவற்றி ேட	இ க் ம்	இயல் 	என்ன	.	ரசைன	அழ
கைல	ேபச் 	வாழ் 	ெவட்கம்	சண்ைட	நீதி	ெதரிந் 	ெகாள் ம்	ப தி	வி தி
ெதரிந் 	ெகாள் ம்	 ஜ்யம்	ெதரிந் 	ெகாள் ம்	 த்திசாலித்தனம்	மட் ேமயா?
மீண் ம்	இவ் லைக	 திய	பார்ைவேயா 	வியக்க	 ழந்ைதயாக	ேவண் ெமனில்
ழந்ைததான்	வளர்ச்சியா,	இயல்பா.

மைல	 கட் ல்	ஆற் 	ெவளியில்	கடல்	பரப்பில்	சிைறயில்	பின்	என்ெனதிேர
உயரமான	மதில்	 வற்றின்	உச்சியிலி ந் 	மயக்கமான	ெவளிச்சத்தி ேட	வள ம்
நிலைவ	ஏன்	விஞ்ஞானம்	மைறக்கவில்ைல	என்	கண்களிலி ந் .	ஒவ்ெவான் ம்
எந்திர	 ர்வமாய்	ஆவதிலி ந் ம்	எ 	நி த் கிற .	அந்த	எ ைவ	இன் ம்	எ
எ 	மைறத் 	மனிதைன	இயல்ைப	மாற்றி ள்ள .	என் ைடய	இயல் 	என்ன.
என்ைன	எைவ	எைவேயா	உ வாக்கி	வ ம்ேபா 	எனக் 	இயல் 	தனியாக
உண்டா.	நான்	உரிைமகைளப்	பற்றிச்	சிந்திக்கிேறன்.	வாழ்ைவப்	பற்றி,	சாைவப்	பற்றி,
வ ைமப்	பற்றி,	மந்திரி	பற்றி,	ெத வில்	ேபாவைதப்	பற்றி,	அ த்த
பத்தாண் கைளப்	பற்றி.	இைவ	எப்ப 	என்ைனப்	பாதிக்கின்றன.	நான்	என்ைனப்
பற்றிச்	சிந்திப்ப தான்	இயல்பா.	என்	ெகாள்ைககைள	மற்றவர்கள்	ஏற்க
ேவண் ெமன்பதா.	நான்	மைறந்தா ம்	என்	பிணத்ைத

மற்றவர்கள்	 மக்க	ேவண் ெமன்பதா.
உண க்காக	காைலச்	 ற் ம்	நாய்க் ட் 	தைலையக்	கால்க க் ள்	 ைதத்
பக்கத்தில்	சரிந்தி க்கிற .

இ 	நான்	பார்த் 	வள ம்	எத்தைனயாவ 	நாய்க் ட் .	நான்	யார்	பார்த்
வள ம்	எத்தைனயாவ 	மனிதன்.

பிரக்ைஞ,	1975
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ஊரில்	இன் ம்	மைழ	சரியாக	ெபய்யவில்ைல.	ஏரியில்	இ க் ம்	தண்ணீர்	ஒ
வாரத்திற் க்	காணா 	என்றான்	ெமா தி.	இங்ேக	ட னில்	தினம்	மைழதான்.
எதற்காகப்	ெபய்கிற ,	இங்ேக	ேபாய்	என்றான்	இளங்ேகா.	 ன்ேபால	ப வத்தில்
எ ம்	நடப்பதில்ைல.	காலம்	ெகட் க்	கிடப்ப 	ேபால்	 றல்	வி வ ம்
ெகட் ப்ேபாயிற் .	உள்ள யில்	இ க் ம்	நிலத் க்காரர்களாவ 	ெகாஞ்சம்

றினால்	 ட	பிைழத் க்	ெகாள்வார்கள்.	ஏரிக்	கால்வாயில்	தண்ணீர்
வந் வி ம்.	தி த் வில்	ேமட் க் 	அப்ப ம்	வரா .	என்ைறக் 	ஆற்றிலி ந்
காவாய்	ெவட் வந் 	ஏரிக் 	வந் ...	 ச் 	விட்டார்கள்	இ வ ம்.
கிராமத்தில்	ஒவ்ெவா 	 ம்ப ம்	சிதறிவிட்ட ம்,	சித வ மாய்யார்	நிலத்ைத
கவனிக்கிறார்கள்.	இனிேமல்	ேபாய்	ப த் 	உத்திேயாகம்	பார்க்க	 யாதவர்க ம்
மா 	கன் 	வீ 	மைன	கா கரம் 	ெசாந்தப்	பயிெரன் 	இ ப்பவர்க ம்தான்
கிராமத்தில்	இ க்கிறார்கள்.	 ட	 க்கால்வாசிப்ேபர்	வாத்தியார்களாகிவிட்
எந்ெதந்த	கிராமங்க க்ேகா	ேபாக	ேவண் யதாகி	விட்ட .	அப்ப ம்	இப்ப ம்
பார்த்தால்	வயசானவர்க ம்	ெவளிேய	ேபாகாதவர்க ம்தான்	கிராமத்தில்
அதிகமாக	இ ப்பார்கள்	ேபாலி க்கிற .	இந்த	அழகில்	யார்	இனிேமல்	ேபாய்



அங் 	உட்கார்ந் 	ெகாண் 	நிலத்ைத ம்	பயிைர ம்	கவனிக்கப்	ேபாகிறான்.
உழறவன்	கணக் ப்	பாத்தா	உழ க்	 லி ட	மிஞ்சா 	என்ப 	இப்ேபா தான்
மிக ம்	ெபா ந்தி	வ கிற .	எல்லாவற் க் ம்	பணத்ைத	 தலில்	ைவக்க
ேவண் ம்	என்றால்,	கிராமத்தில்	உட்கார்ந் 	ெகாண் 	காகிதத்திற் 	எங்ேக
ேபாவ ?	 லி	 தற்ெகாண் 	 பாயாகத்	தரேவண் ெமன்ப 	சம்சாரிகளால்

யாத	காரியம்.	ெநல்லாக	ெகா த் த்தான்	பழக்கம்	இத்தைன	மரக்கால்	 லி
என் .	நிலத்தில்	காைல	ைவத் 	விட் 	மணிபார்த் 	ேவைல	ெசய்ய	 மா.
வரவர	இந்த	ஆட்கள்	ஆபீசிற் 	ேபாகிறாற்ேபால	பத் 	மணிக் 	இறங் கிறான்.
மத்தியானம்	ேவ 	இரண் 	மணி	ேநரம்	ெரஸ்ட்	எ த் க்ெகாள்கிறான்.
எப்ேபா டா	ெவயில்	இறங் ெமன் 	பார்த் க்ெகாண்ேட	கைரேயறி	வி கிறான்.
எப்ப 	இப்ப யி ந்தால்	உ ப்ப வ .	இவ்வள 	ேநரம்	கண் ப்பாய்	ேவைல	ெசய்ய
ேவண் ெமன் 	சட்டத்ைதக்	காேணாம்.	மீதிக் 	மட் ம்	நான்	 ன்ேன	என்
வந் 	வி கிறார்கள்.
ம்...	ம்...	ஆமாம்.	அந்தப்	பயல்	என்ன	ஆனான்.	இரண் 	வ டத்திற் 	 ன்
எ விற் 	பணம்	இல்ைலெயன் 	வாங்கிப்ேபானான்,	 தல்	ேபாகத்தில்	தந்
வி கிேறெனன் .	ஆ ம்	மாறியாயிற் ,	நிைறய	விைளய	ேவண் ம்	என்

அக்கைறேயா 	பா பட்டால்	தாேன...	ஏேதா	வந்தவைரக் ம்	நீ	பாதி	நான்	பாதி
என் 	இ ந்தால்,	ஆமாங்க,	நீங்க	ெசால்ற 	வாஸ்தவம்ங்க.	ஆமாங்க.	சரிங்க.
நீங்க	ெசால்ற 	வாஸ்தவம்ங்க,	எங்ேகங்க	நடக் .	ஆமாங்க.	ஆமாங்க.
அப்பி த்தாங்க	ெசால்றாங்க.	என்னங்க	ெசய்யிற 	யா ங்க	ேகக்கற .	கலி
த்திப்	ேபாச்சிங்க.	இஷ்டம்	ேபாலத்தாஞ்	ெசய்ேவாம்ன்றா ங்க	ஆமாங்க.

அப்பி த்தாங்கயி க் .	நம்ப க் 	எங்ேகங்க	 ரி .	என்னேமா
ெசால்லிக்கிறாங்க.	ேநாவாம	ேநாம் 	 ம்பிட	 மா.	கஷ்டப்பட்டாதாம்	 மாேதவி
கண்ெணத்ெதாறப்பா.
ஆமாங்க.	ஆமாங்க.	ஆமாங்க.	ஆமாங்க.
இ வ க் ம்	வயதாகிக்	ெகாண் க்கிற 	அ பைத	ெந ங்க	சில	வ டங்கள்.
ெவ ம்	ைகயில்	 ழம்	ேபாட் 	என்ன	லாபம்	என	நிைனத் க்ெகாண்ேட
ேபசினார்கள்.	வர்ற	வைரக் ம்	லாபம்.	சண்ைட	ேபாடாமல்,	ெக பி 	ெசய்யாமல்
எ 	ெசய்வதாயி ந்தா ம்	ெசால்லிவிட் 	ெசய்வ தான்	 ைற.	யா ைடய
கஷ்ட ம்	யா க் ம்	ேவண்டாம்.	இதிேல	மைறத்தா	பணக்காரனாகி
விடப்ேபாகிேறாம்.	நீ	 	நான்	 ,	எ வாகயி ந்தா ம்	பாதிப்	பாதி.	மற்ற	 லி
வைகயறாெவல்லாம்	ெபா 	இல்ைல	அவன்	பாதியிலி ந் 	ெகா க்க
ேவண் ய தான்.	அ தான்	ஊர்	நைட ைற.	 ம்மாயி ந்தால்	இரண் 	ேப ம்
தாேன	பட் னி	கிடக்க	ேவண் ம்.	இரண் 	வ டத்திற் 	 ன்னால்
மைழயில்லாமல்	ேபாய்	அரிசி	வாங்கி	சாப்பி ம்ப யாகிவிட்ட .	விைத	ெநல்ைலக்



ட	விட் 	ைவக்கவில்ைல.	மாட் க் 	ைவக்ேகால்	 ட	இல்லாமலாகி	விட்ட .
பாங் களில்	கடன்	வாங்கியவர்கள்	கட ம்	தி ப்ப	 யாமல்	வட் ம்	ெச த்த

யாமல்	ெகாஞ்சம்	நிலத்ைத	விற் 	விட்டார்கள்.	அவர்,	அவர் ட,	அவர் ட.
கிராமம்	என்றால்	எல்லா ம்	வளைமயாகயி க்கிறெதன	நிைனத் க்
ெகாள்கிறார்கள்.	ட னிலி ப்பவர்களாவ 	கா 	ெகா த் 	ேவண் யைத
எப்ப யாவ 	வாங்கிக்	ெகாள்ளலாம்.	இங்ேக	பண ம்	இ க்கா .	இ ந்தா ம்
எைத ம்	வாங்க	 யா .	மா ம்	மனிதர்க ம்	 ன்றிப்ேபாய்	உலவிவ வேத
ெப ம்பா .	தண்ணீ க் 	ப ம்	அவஸ்ைத.	வாயில்லா	ஜீவன்கள்	பா 	மிக ம்
ேகவலம்.	இரண் 	ேபர்	உடம்பி ம்	வ 	 ன்றிவிட்ட .	தாலி	கட் ன	ெபண்டாட்
மாதிரி.	விற்க ம்	 யாமல்	ஓட ம்	 யாமல்	ெகளரவப்	பிைழப் .	ேசரிேய
காலியாகிவிட்ட .	எங்கைளப்ேபால்	சம்சாரி	ஓட	 யாமல்	இ ந்த 	ேபால
மற்றவர்க க் 	இல்ைல.	நிலத்ைதப்	பாராட் யி ந்தவெனல்லாம்	 ட	எங்ேகடா
லி	ேவைல	கிைடக் ம்,	 ட்ைட	 க் ம்	ேவைல	கிைடக் மா.	எந்த	ேவைல

கிைடக் ெமன	 ழந்ைத	 ட் கேளா 	அப்ப 	அப்ப ேய	 ைசகைள
ட் ச் வர்களாக	விட் விட் க்	கிளம்பிப்	ேபாயி ந்தார்கள்.	ேபானவர்களில்

பாதிப்ேபர் ட	பைழய	ஆசாமிகள்	வரவில்ைல.	தினம்	அல்ல 	மாதம்	 பாய்
ேநாட் கைளக்	ைகயில்	பார்த்த டன்,	கிராமத்திற் 	ஏன்டா	ேபாக	ேவண் ம்
வ டம்	365	நா ம்	பா பட்டா ம்	ஒ ங்காக	 ழ்	 ட	 க்க	 யவில்ைல
என்ற	நிைனப் 	வந் விட்ட .	ெகாஞ்சம்	நிலம்	ெசாந்தமாக
வாங்கியி ப்பவன்தான்	தி ம்ப ம்	மண்ைணக்	கிளறிப்	பார்க்கலாம்	என
வந்தி க்கிறான்.	தி ம்ப ம்	என்னடா	ெவன்றால்	ேசாதைன	ேபால	சரியாக	மைழ
இல்ைல.	தாக் ப்	பி க் ம்	ேபாலத்	ெதரிந்தா ம்	பைழயவற்ைற	நிைனத்தால்
பயமாக	இ க்கிற .	 தி 	 திதாக	என்ெனன்னேமா	ெசால்கிறார்கள்.	 ரிய ம்
இல்ைல.	ஒன் ம்	ெசய்ததாக ம்	காேணாம்.	ேநரம்	காலம்தான்	வீணாகப்	ேபாய்க்
ெகாண்ேட	யி க்கிற .	என்ன	ெசய்ேதாம்.	என்ன	ெசய்கிேறாம்.	ஒன் ம்
ரியவில்ைல.
சரியாக	ெசான்னாய்.	கெரக்ட்.	ஆமாம்.	என்ன	பண்ற .	அப்ப த்தான்யி க் .
ரியல்ேல	ேபா.	என்ன	ெசய்யலாம்ன்ேற	என்னேமா	ெசய்ங்கய்யா.	எங்ேக ம்
அப்ப த்தான்யி க் .	கஷ்டத்ைத	ெசான்னா	ேகக்க	 யா .	ஒன் ம்
ரியல்ேல.	என்னேமா	ெசய்.

"மகிழ்ச்சி!	மிக்க	மகிழ்ச்சி!!	விவசாய	ெப ங் 	மக்கேள,	எங்கள்
ேவண் ேகா க்கிணங்க	தாங்கள்	இந்த	ப வத்தில்	நாற் 	விட் ப்ப 	காண
மகிழ்ச்சி!	எங்க டன்	ஒத் ைழத்தைமக் 	நன்றி.	ேம ம்	ெசய்ய	ேவண் ய	பயிர்
பா காப் க்
கீழ்க் றித்தப 	உரமி ங்கள்.	அல்ல 	எங்கள்	அ வலைர	ஆேலாசைன	ெபற
சந்தி ங்கள்."	விளம்பர	காகிதத்ைத	யாேரா	வினிேயாகித் 	ெசன்றான்.



இன்ெனா 	தபா	ப ப்பா.	ப த்தார்கள்.
ன்னா	அப்பா .	நாம்ப ம்	இங்கதாேன	கீேறாம்,	நம்ப	கிராமத் ல	ெவதப்பா
தான்.	நாத் 	நட ன்னா	அ ங்க	ெசால்றத	ேகக்கலாம்.	நாம்ப	யின்னா	ெசய்ற .
ஆரப்ேபாயி	பாக்க மாம்.	வாங்கிப்	ேபாடறாப்பலயா	 ட்ெட	எ 	விக் .

என்ைறக் 	ஊரில்	விைதக்கப்	ேபாகிறார்கள்.	கார்தாேன.	அ தான்	மண் க்
எ க் ம்.	கைடசியில்	விைதக்கக்	 டா .	பார்க்கலாம்.	மைழ	ெபய்யாமலா	ேபாகப்
ேபாகிற .

எத்தைன	வண் 	எ 	அ த்த .	இ ப 	ேபா மா.	 ட	ஒவ்ெவா 	 ண் க் ம்
இரண் 	 ன் 	வண் 	அ த்தால்	நன்றாயி க் ம்.	ப ந்தைழ	அ க்கலாம்.
இவ க் 	அவ க் 	என் 	 ண் 	 ண்டாக	ேபான	தடைவ	ேபால	விடக் டா .

ந்தால்	ெமாத்த ம்	பயிரிட	ேவண் ம்.	எல்லா	 ண் ம்	ஒேர	சமயத்தில்
விைதக்க	ேவண் ம்	அப் றம்	அ வைடயின்ேபா 	எ பக்கம்
பச்ைசயாயி க்கிற .	ஒ 	வாரம்	ேபாகேவண் ம்	என்றாகிவிடக் டா .	 ட்ைட
எ க் ம்ேபா 	வந் 	பாதி	பணத்ைத	வாங்கிப்	ேபாய்	 ட்ைடைய	ேநராக
கழனிக் 	எ த் ப்	ேபாக	ேவண் ம்.	மாமாைவப்	பார்த்தால்	விசாரித்ேதன்	என்
ெசால்.
சரி,	சாப்பி கிறாயா	 ழம் ம்	பைழய ம்	நிைறய	இ க்கிற .	இைல	ேபா ம்மா
என்றான்	இளங்ேகா	.

ேவண்டாம்	சாமி	என்றான்	ெமா தி.
ஏன்.	நம்	வீட் க் 	வந்தால்	யா ம்	சாப்பிடாமல்	ேபாக	மாட்டார்கள்.
எங்கள்	வீட் ேலேய	நான்	பைழய 	சாப்பி வதில்ைல.	உடம்பிற் 	ஒத்
ெகாள்வதில்ைல	என்றான்	ெமா தி.

அப்ப	வரட் மா.	வா.
������,	1976
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ன் 	மாதத்திற் 	 ன்	நன்றாக	இ ந்த	இவனப்பாவின்	ெபரியம்மா	ஒ
வாரமாய்ப்	ப த்தி ந் 	ெசத் ப்ேபானதாக	கிராமத்திலி ந் 	ஆள்	வந்தி ந்த .
சாதாரணமாக	ஒவ்ெவா 	 ைற ம்	எந்த	ஒ 	கல்யாணம்,	விேசஷம்	அல்ல 	சா
பற்றிய	ெசய்தியின்	ேபா ம்	யார்	ேபாய்	வ வ 	என்ப 	சி 	பிரச்சைனயாகேவ
இ ந்த .	இம் ைற ம்	எ ந்த .	அம்மா	எங் ேம	ேபாவதில்ைல.	அப்பா	ேபானால்
உடம் க்காகா .	யா ம்	ேபாகாம ம்	விட	 யா .	ெபரிய	சா .	கைடசியில்
இவன்தான்	ஆபீ க் 	லீ 	ேபாட் விட் 	ேபாக	ேவண் ய	தாயிற் .	கிராமத்திற் ப்
ேபாவைத	இவன்	எப்ேபா ம்	வி ம் பவனாயி ந்ததால்	இந்த	சந்தர்ப்பத்ைத ம்
பயன்ப த்த	 ந்த .	ேம ம்	இவ க் 	 த்தி	ெதரிந் 	கிராமத்தில்	நடக் ம்
ஒ 	சா க் 	ேபாவ 	இ தான்	 தல்	தடைவயாக	இ ந்த .	பத் 	ைமல்
ெதாைலவி ள்ள	கிராமத்திற் 	ைசக்கிளில்	ேபாகலாம்.	ஆனால்	ேபா ம்ேபா
இ க் ம்	எதிர்க்காற்ைற	உத்ேதசித் 	பஸ்சிேலேய	ேபானான்.	ஊரின்	எல்ைலயில்
இ க் ம்	மண்டபத்த கில்	இறங்கி	கிட்டத்தட்ட	ஒ 	ைமல்	நடக்க	ேவண் ம்.
இவன்	சா 	நடந்த	வீட்ைட	அைடந்தேபா 	இவைனப்ேபால்	பல ம்
ஆங்காங்கி ந் 	வந் 	ெகாண் ந்தார்கள்.	இவ ைடய	மாமா	இவைனக்
கண் 	தைலயாட் னார்.	இவன்	அவர கில்	ேபாய்	என்ன	மாமா	என்றான்.



சாப்பிட் யா	என்றார்.	ஆச் 	என்றான்.	மாமாவின்	ேதாள்	மீ 	ைகையப்	ேபாட் க்
ெகாண் 	நின்றான்.	இ வ ம்	சிறி 	ேநரம்	ேபசாமல்	நின்றனர்.	உள்ள	ேபாய்
வர மா	என்றான்.	ேபாய்	வா	என்றார்.	ேபாய்	தைலையக்	காண்பிச் ட் 	இங்க
வந் வி .	இவ ம்	தைலயாட் 	விட் 	சா 	நடந்த	வீட் ன்	 ன் றம்	ெசன்றான்.

இவ க் 	அண்ணன்	 ைறயாக	ேவண் ய	ெசத் ேபான	பாட் யின்	மகன்	வாசல்
திண்ைணயில்	ேசார்ந்த	 கத் டன்	உட்கார்ந்தி ந்தார்.	இவன்	ேபாய்	அவர கில்
ெந ங்கி	உட்கார்ந் 	எப்ேபா	என்றான்.	ேநத் ல்லாம்	 ட	நல்லார்ந்தாங்க	தம்பி.
காைலயில்தான்.	ஆனா	ஒ 	வாரமா	ெகாஞ்சம்	ேமாசம்தான்.	வயசாச்சி	என்றார்.
ேவ 	ஒன் ம்	விசாரிக்கத்	ேதான்றவில்ைல.	ெதரியவில்ைல	என் ம்
நிைனப் ற்றான்.	உள்ேளயி ந் 	ெபண்களின்	அ ைக	ெபரிதாகக்	ேகட்ட .
இன் ம்	சிலர்	உள்ேள	 திதாக	 ைழந்தி ந்தார்கள்.	ஊர்	 யானவப்
ெபண்க ம்	ஆண்க ம்	வாசலில்	ஒ பக்கமாக	ைகையக்	கட் க்ெகாண் ம்,
கவாயில்	ைக ன்றி ம்	அவ்வப்ேபா 	ஓரமாக	ெவத்திைல	எச்சிைல	பீச்சி

பாவமாய்	நின்றி ந்தனர்.	ேம ம்	 ட்டம்	அதிகமாவதற் ள்	உள்ேள	ேபாய்
வந் விட	ேவண் ம்	எனத்	ேதான்றிய .	அதற் ள்	அண்ணேன	ேபாய்	பாட் யப்
பார்த் ட் 	வந் 	உக்காந் க்க	தம்பி	என	ெசால்லிக்	ெகா த்தார்.	இதனால்
தயக்கம்	இன் ம்	அதிகமாக	ேம ம்	சில	நிமிடங்கைள	உள்ேள	எட் ப்பார்த்
ட்டத்ைத	அளெவ ப்பவன்	ேபால	ெசலவழித் ப்	பின்	உள்ேள	 ைழந்தான்.

நின்றி ந்த	சில	ெபண்கள்	விலகி	வழி	ெகா த் 	இவைன	யாெரன் 	ஊன்றிப்
பார்ப்பதாய்த்	ெதரிவித்தார்கள்.	 டத்தில்	தைரயில்	பாய்	தைலயைண	ேமல்	பிணம்
இ ந்த .	அந்தப்	பாட் 	 ள்ளம்	என்ப 	இப்ேபா ம்	ெதளிவாகத்	ெதரிந்த .
சைதெயல்லாம்	 ங்கிப்	ேபாய்	பல்லில்லாத	வாய்	சி 	 மிழ்	ேபால ம்	வயி
மட் ம்	ேம ட் ம்	இ ந்த .	ைகயிரண் ம்	மார்பிற் 	ேமலாக
ைவக்கப்பட் ந்தன.	ேபாட் ந்த	தங்க	வைளயல்,	க த்தில்	 வடம்	ெசயின்
எல்லாம்	பளபளெவனத்	ேதான்றின.	ெநற்றியில்	வி தி	 ன் 	கீறாக
ெவ த்தி ந்த .	இ வைர	 ழ்ந்தி ந்த	ஊ வத்தி	மணத்ைத ம்	மீறி	ஏேதா
ஒ 	வாசைன	கலந்தி ந்தைத	உணர்ந்தான்.	பிணத்ைதச்	 ற்றி ம்	உட்கார்ந்தி ந்த
மகள்,	ம மகள்,	தங்ைககள்	பாட் யின்	ெப ைமகைள	இவ க் ணர்த் ம்
வைகயில்	 ரெல த் ப்	பா 	அ தனர்.	ஈெயான் 	வா தட் ல்	உட்கார்ந்த
ஒ த்தி	அைத	ைகைய	விசி	விரட் னாள்.	ைகேமல்	உட்கார்ந்த .	அங்கி ந் ம்
அைத	ைகைய	வீசி	விரட் னாள்.	மற்ற	ைகேமல்	உட்கார்ந்த .	அங்கி ந் ம்	அைத
விரட் ,	 ழங்ைகயில்	 ணிைய	இ த் 	ெச கினாள்.	அந்த	 ழங்ைகயில்	ஒ
அங் ல	நீளத்திற் 	ஏேதா	ேவார்	ரணம்	இ ந் 	நீர்	கசிவைத	அப்ேபா 	இவன்
பார்த்தான்.	ஏம்மா	அந்த	ெசன் 	பாட் ைல	எ .	இன் ங்	ெகாஞ்சம்
ஊ வத்தியக்	ெகா த் .	ஒ 	நிமிஷம்	பாட்ைட	நி த்தி	அவள்	ஒ 	ெபண்ணிடம்
ெசான்னாள்.



இவன்	தி ம்பி	ெவளிேய	வந் 	ம ப ம்	திண்ைணயில்	அமர்ந்தான்.	அம்மா
யா ம்	வரலியா	என்றார்	அண்ணன்.	இவைர	 ன்ெபல்லாம்	எல்லாைர ம்
ப்பி வ 	ேபாலேவ	மாமா	மாமாெவன் 	 ப்பிட் 	வந்த ம்,	பிற 	யாேரா

அண்ணனாக	ேவண் ெமன	ெசால்லியதின்	ேபரில்	அண்ணெனன்
அைழப்பைத ம்	நிைன ட் க்	ெகாண் ,	வழக்கமாக	ெசால்வைத	மீண் ம்
ெசான்னான்.	ஒடம் 	சரியில்ேல	அண்ேண	ேபாவ ம் தான்	ெசான்னாங்க.
ஆனா	வந்தா	தி ம்பி ம்	ஏதாவ 	ஆகப்ேபா ன் தான்.	அ 	சரி.	இப்ப
பரவாயில்ேல	யில்ேல	என் 	ேகட் 	விட் 	ெமளனமானார்	அவர்.	ெம வாக	எ ந்
மாமா	நின்றி ந்த	இடத்திற் 	நகரலானான்.	எங்ேக ம்	ேபாயிடாேத	என்றார்
அண்ணன்.	தைலயாட் க்	ெகாண்ேட	மாமாவிடம்	ேபானான்.	ைகெயல்லாம்	ரணமா
இ க் 	மாமா.	எப்ப யாச்சி.	மாமா	இவைனப்	பார்த் ,	வயசாச்சில்ேல	என் 	ஒ
நிமிஷம்	 ம்மாயி ந் ,	மீண் ம்,	ஒ மாசமா	எப்பப்	ேபா ன் ல்ேல	காத் க்
ெகாண் ந்தாங்க	என்றார்.	அவன்	ெபாண் க் 	ேவற	நிச்சயதார்த்தம்
பண்ணான்.	நல்லகாலமா	ேநத் 	தள்ளிட்டா	கிழவி.
எப்பவாம்	கல்யாணம்.

வர	மாசம்	பதிேனழாம்	ேததி.
என்ன	மாமா	இ 	ஒ 	மாசங் ட	யில்ேல.
இவன்	ஸ்வீகாரம்	ேபானவனில்ேல.	அதனாேல	தீட் 	இல்ேல.

அந்தப்	ெபண்	பார்க் ம்ப யாகேவ	இ ந்தாள்.	அண்ணன்	மகளாக ம்.	இவன்
சித்தப்பா	ஆகிறாெனனத்	ெதரியாமேலா	அவ ம்	ஒ விதமாய்ப்	பார்த் ச்
ெசன்றி ந்தாள்.
சீக்கிரம்	 க்கினா	ேவைளக் 	எல்லாம்	 க்கலாம்.	யாேரா
ெசால்லிக்ெகாண் ந்தார்கள்.
சங் 	மட் ம்	அவ்வப்ேபா 	ஒலித் 	ஓய்ந்த .

ெவட் யா ம்	அவ ைடய	ஆட்கள்	இ வ ம்	பாைட	கட் வதில்	ஈ பட் ந்தனர்.
ெவ ம்	தட் ப்	பாைடதான்	வழக்கெமன்பதால்	அவர்க க் 	ேவைல
அதிகமில்ைல.	இரண் 	நீளமான	ைகப மன்	ெகாம் க ம்	 க்ேக	ஏணி	மாதிரி
நாைலந் 	சிம் க ம்	ைவத் 	கட் 	விட்டனர்.	ைவக்ேகால்	பந்தில்
தைலயைண ம்	பச்ைச	ெதன்னங்கீற்றில்	பா ம்	 ைடயப்பட் 	தயாராயி ந்தன.
தீச்சட் யில்	ெந ப் 	உண்டாக்கப்பட் 	 ைகந்த .	பைழய	சந்தனக்கட்ைடைய
யாேரா	ெகாணர்ந் 	ெகா க்க	அைத	 ண் களாக்கி	அவன்	ம யில்	கட் க்
ெகாண்டான்.	வாைழயிைல	அ மட்ைடைய	சாண்	நீளத்திற் 	 ண் களாக்கி
அதன்	ஒ 	 னியில்	 ணிப்பந் க்கைளக்	கட் னான்.	உள்ளி ந் 	ெகாணர்ந்த
ப ம்	ெநய்	கமகமெவன் 	மணம்	வீசி	நாக்கில்	நீர்	ஊறச்	ெசய்த .	ஐந் 	பலம்



ெநய்	வீணாக்கப்ப வ 	இவ க் 	வ த்தமளிப்பதாயி ந்த .	ெவட் யான்
சிறி ம்	ேவ 	பாவைனயின்றி	 ணிப்பந் 	 ற்றிய	ஒவ்ெவா 	வாைழமட்ைடத்
ண்ைட ம்	ெநய்க்கிண்ணத்தில்	விட் 	நன்றாக	 சினான்.	சங் 	மீண் ம்

விம்மிய .

ஒ 	நீளமான	ெபஞ்ச்	ந த்ெத வில்	ேபாடப்ப வ 	இரண் 	ெபரிய
அண்டாக்களில்	நீர்	நிரப்பப்ெப வ .

சில	உள் ர்	உறவினர்கள்	 ம் ரமாக	ேவைலயில்	ஈ பட்டனர்.
உம்.	உம்.	யா ம்	அழக் டா .

ஆச்சா.	வரிைச	எ த் 	வர	தாம்பாளத்தில்	எல்லாத்ைத ம்	ைவ ங்க.	இந்தாப்பா
சீக்கிரம்	வா.

ஒ 	தாம்பாளத்தில்	எண்ெணய்	சீக்காயிலி ந் 	பழம்,	ேதங்காய்,	இளநீர்,	 ,
காவிவர்ணத்தில்	ஒ 	 டைவ	இத்தைன ம்	ைவக்கப்ெபற் 	சற் த்	தள்ளியி ந்த
பஜைன	ேகாயில்	வைர	எ த் ச்ெசல்லப்பட் 	அங்கி ந் 	சங் 	ஒலிக்க	வரிைச
வந்த .

அ ைக	சற் 	ஓய்ந்தி ந்த .

யா ம்	அழக் டா .	அபிேஷகம்	ஆகப்ேபாகிற .

இ வர்	உள்ளி ந் 	பாட் ையப்	பி த் 	வந்தனர்.	ஒ 	அ 	 ற்றள 	ப மன்	 ட
இ க் மா	என	ஒ ங்கியி ந்த 	அ .	 ளிப்பாட் ம்ேபா 	தைலக் 	உயரமாக
ைவக்கேவா	ெபஞ் 	தைல	மாட் ல்	உயர்த்தி	ைவக்கேவா	சரியான	வசதிையத்	ேதட

யாத	அவசரத்தில்	ம மகன்	ெபஞ்சின்	மீ 	ஏறி	மாமியாைர	சாய்ந்தாற்	ேபால்
பி த் 	கால்களில்	தாங்கி,	தைலைய	ேநர்ப்ப த்தி	நின்றான்.

அ பவமிக்க	ஒ 	கிழவர்	எ த் 	தர	எண்ெணய்	சீக்காய்	எ மிச்சம்பழம்	பால்
தயிர்	பஞ்சாமிர்தம்	இளநீர்	கந்தப்	ெபா 	என	தைல ம்	உடம் ம்	நைனந் 	ெவ த்த
ஞ்சி	மஞ்சள்	கலந் 	ெதரிந்த .	நைனயாத	கால்களின்	மீ 	தண்ணீைர	ஊற்றி
ந்த .	பிணத் க் 	அபிேஷகம்	ஆனைத	விட	தாங்கி	நின்ற	அந்த	ம மகனின்

கால்க க் 	 ட் யிலி ந் 	இப்ேபாேத	அபிேஷகம்	ஆன
ேவ க்ைகயாயி ந்த .	ெநற்றியில்	தி நீைறப்	 சி	காவி	நிற	 ப் டைவைய
அப்ப ேய	 ற்றினர்.	கதம்ப	சரம்	மாைலயாகப்	ேபாடப்பட்ட .	கற் ரம்	ஏற்றப்பட்
காட் 	ெந ப் ச்சட் யில்	ேபாட்டனர்.	அ வைர	ெநய்ப்பந்தம்	பி த் 	பாட் க் 	வழி
காண்பித் க்	ெகாண் ந்த	ேபரன்	ேபத்திகளிடமி ந் 	அைவ	வாங்கப்பட்
அைவ ம்	ெந ப் ச்	சட் யில்	ேபாடப்பட்டன.

அழக்	 டா .	யா ம்	அழக் டா .

அவ க்ெகன்ன,	கல்யாண	சா .	தி ப்தியாக	ேபாயி க்கா.



ெபரியவர்கள்	ெசான்னா ம்	ஏேதாேவார்	காரணத் க்காக	ெபண்கள்	அ
நின்றனர்.
ைடந்த	பச்ைசப்பாயில்	உடல்	ைவக்கப்பட் 	அப்ப ேயத்	 க்கிப்	ேபாய்	பாைடயில்

ைவத் 	நாடாவால்	கட்டப்பட்ட ம்	கிராமத்திலி க் ம்	உறவினர்களில்	நால்வர்
ன்வந் 	எ த் த்	ேதாள்களில்	ைவத்தனர்.	சங் 	ஊதிய .	ேதங்காயில்

கற் ரம்	ஏற்றப்பட் 	 ற்றித்	தைரயில்	சிதறிய .	சற் த்	தள்ளி	திண்ைணயில்
உட்கார்ந் 	ேபசிக்	ெகாண் ந்தவர்க ம்,	நின்றி ந்தவர்க ம்	 ம்பலாக
நின்றனர்.

அம்மா	ேபாறியா
எங்கள்	வீட் ட் ப்	ேபாறிேய	பாட்
கத்தில்	அைறந் 	ெகாண் 	ம மக ம்	கிழவியின்	சக	ேதாழிக ம்,	மற் ம்

சில ம்	ஓெவன	அரற்ற	அவர்கைள	அகற்றிக்ெகாண் 	ஒ 	ேவகத்தில்	பாட்
றப்பட்டாள்.	சிலர்	தைரயில்	உ ண் 	அ தனர்.	அவர்கைள	சிலர்	 க் வதாய்த்
ேதற்றினர்.	சங் 	ேதய்ந்த .

ேதாளில்	ேபாட் 	அ க்ேகறிய	 ண் 	காற்றில்	பறக்க	கன்னம்	 ைடக்க	அவன்
சங் திச்	ெசன்றான்.	அண்ணன்	ெந ப் ச்	சட் 	 ைகய	எ த்
இ வரைணப் டன்	நடந்தார்.
பஜைன	ேகாயில்	பக்கம்	தி ம்பி	ஊர்க் ற்றங்கைர	அம்மன்	ேகாயிைலத்	தாண்
ஒ 	 ம்பல்	ெதாடர	பாைட	கடந்த .	ஊரிலி ந் 	 கா 	ெராம்பத்
ெதாைலவில்ைல.	மிஞ்சினால்	இரண் 	பர்லாங்	இ க் ெமனத்	ேதான்றிய .
சின்ன	ெவட்டெவளி	ெதன்பட	கன்னிக்ேகாயி க் ப்	பின்	அரிச்சந்திரன்	ேகாயில்
அ கில்	பாைட	தைரயில்	இறக்கப்பட்ட .	சங் 	உரத்த .

ஒ 	பித்தைள	 ைஜ	தட் ல்	நல்ல	பச்சரிசி ம்	கடைலப்	ப ப் ம்	கலக்கப்பட்
சிறி 	ெவல்ல ம்	ேபாட் 	 ன் 	பாைறகளில்	ெவட் யான்	ைகப்பி 	ைகப்பி யாக
ன் 	 ைற	ைவத்தான்.

வந்த	வழி	அைடயாளத்திற்காக	ைவக்கப்ப வ .	இ ெவன	இவனாகேவ
நிைனத் க்	ெகாண்டான்.	காக்காய்	 விகள்	தின் 	வி மாதலால்	பிணத்தின்
ஆவி	மீண் ம்	வீட் க் 	வர	நிைனத்தா ம்	வழி	ெதரியாமல்	திைகத் 	நின் விட
இந்த	அரிசி	கடைலப்	ப ப் 	அைடயாளம்	என	இவன்	நிைனப் ற்றைத	யாரிட ம்
ேகட்க	 ைனயவில்ைல.
அரிச்சந்திர க் ச்	ேசர	ேவண் யைதச்	ெச த்தி	விட் 	மீண் ம்	பாைட

க்கப்பட் 	மீண் ம்	ஐம்பத 	தள்ளி	எரிக் மிடத்தின கில்	இறக்கப்பட்ட .
ளியங்கட்ைடக ம்	ேவலிகாத்தான்	கட்ைடக ம்	பச்ைசயாக	அ க்கப்பட்டன.
அதன்	மீ 	வறட் கள்	பரப்பப்பட்டன.	பிணத்ைதச்	 ற்றிக்	கட்டப்பட் ந்த	கட் கள்



கத்தியால்	அ க்கப்பட்டன.	பச்ைச	ஓைலேயா 	பி த் 	தைலமாட் ல்	ஒ வ ம்
கால்மாட் ல்	ஒ வ ம்	பி த் 	 க்கிப்ேபாய்	சிைதயில்	ைவத்தனர்.	 ட
வந்தவர்கள்	பல ம்	தள்ளித்தள்ளிப்	பைன	மர	நிழல்களின்	கீழ்	உட்கார்ந்
ேபசலாயினர்.	அண்ண ம்	கிராம	ஊராட்சித்	தைலவ ம்,	ஊர்ப்	ெபரியவர்கள்
சில ம்	சில	இைளஞர்க ம்	மட் ம்	சடங் க க் 	உதவி	நின்றனர்.	இவன்
பதிைனந் 	அ ரத்தில்	நின் 	ேவ க்ைக	பார்த் க்	ெகாண் ந்தாள்.	ஒ

ப்பாைனயில்	நீர்	ெமாண் 	வரப்பட் 	அண்ணன்	அைதத்	தைலயில்	தாங்கி
இடம்	வலதாக	வலம்	வரச்	ெசய்யப்பட்டார்.	ஒ 	இடவலம்	வந்த ம்	ஒ 	கல்லால்
பாைனயில்	ஒ 	பக்கத்தில்	அ க்கப்பட் 	ஓட்ைட	வழிேய	நீர்	பீச்சி	அவேர
நைனந் 	ேபானார்.	அந்தப்	பாைனைய	பின்பக்கமாக	வாங்கி	சற் த்தள்ளிக்	கீேழ
ெநா க்கப்பட்ட .	ெவட் யான்	பிணத்தின்	கால்மாட் லி ந் 	தைலவைர
மைறக் ம்ப யான	நீளத்ைத	மட் ம்	விட் 	மீதியி ந்த	 டைவயின்	ப திைய
கிழித் 	 ட் 	பக்கத்திலி ந்த	தன்	ஆைள	பிணத்தின்	தைல	மாட் ல்
விடப்பட் ள்ள	 ணிைய	இ 	ைககளா ம்	பிரித் 	பி க்க	ைவத் 	நின்றான்.

ெகாள்ளிச்சட் 	ஒ 	பக்கம்	ைவக்கப்பட் 	 ைகந் 	ெகாண் ந்த .

வாய்க்கரிசி	ேபா ப்பா.
அண்ணன்	இரண் 	ைககளி ம்	ேசர்த் ப்	பி த் 	 ன் 	 ைற	 றத்திலி ந்த
அரிசிைய	எ த் 	பி த்தி ந்த	 டைவத்	தைலப்பில்	ெசாரிந்தார்.	ஒ 	 ைற
சிைதையச்	 ற்றி	வந் 	கால்கைளத்	ெதாட் 	வணங்கினார்.	பின்,	ெபரியவர்,
ஊராட்சி	மன்றத்	தைலவர்,	இரண்ெடா 	ெபரியவர்கள்.	தள்ளி
உட்கார்ந்தி ந்தவர்க ம்	ெம வாக	எ ந் 	வரலாயினர்	 றத்திலி ந்த	அரிசி

வ ம்	தைலப்பில்	ேபாடப்பட் ந்த .	தைலப்பிலி ந்த	அரிசிைய	மீள
றத்தில்	தாழ்த்திக்	ெகாண்ேட	ெவட் யான்	உரக்கக்	 வினான்.

வாய்க்கரிசி	ேபாட	வாங்க.

வாய்க்கரிசி	ேபாட ம்	வாங்க.
ரத்தில்	உட்கார்ந்தி ந்தவர்க ம்	எ ந் 	வந்தனர்.	வய 	வித்தியாசமின்றி

அைனவ ம்	 ன் 	பி 	அரிசி	எ த் 	ெசாரிந் 	ஒ 	 ைற	வலம்	வந்தனர்.	சில
ேபர்	 ம்பிட் 	விலகினர்.	சிலர்	ெநளிந்தவா 	ெசன்றனர்.	இரண் 	 ைற	 டைவத்
தைலப்பிலி ந் 	அரிசி	 றத் க் ப்	ேபாயிற் .	அப்ப ம்	ெவ சிலர்	மிஞ்சினர்.
ெவட் யான்	யாைர ம்	விடக் டா 	என்ற	எச்சரிக்ைகேயா 	மீண் ம்	 வினான்.

வாய்க்கரிசி	ேபா ங்க	வாங்க.

இவைன	சில	ேபர்	பார்த்தார்கள்.	இவன்	மட் ம்தான்	எஞ்சி	நின்றான்.

இவனால்	நகர்ந் ேபாய்	வாய்க்கரிசி	ேபாட	 ெமனத்	ெதரியவில்ைல	.



மீண் ம்	மீண் ம்	பிணத்தின்	ம யான	வாயில்	ேபாடப்பட் 	எ க்கப்பட்ட
அரிசிையத்	ெதாட் 	எ த் 	இவனால்	ேபாட	 யாெதன்ேற	உணர்ந்தான்.	அதன்
வாய்க் ள்	ைகைய	விட் 	ேபாடப்பட் ள்ளைத	எ த் 	மீண் ம்	இவ ம்	ேபாட
ேவண் ெமன்ப 	இவனால்	 யா .	நகராமல்	பார்த் 	நின்றான்.

சிறி 	ேநரம்	பார்த்த	ெவட் யான்	இனி ம்	காக்க	 யாெதன்பைத	உணர்ந்
தைலப்பிலி ந் 	அரிசிைய	 றத்தில்	ெகாட் 	எ த் ச்	ெசன் 	 ர	ைவத்தான்.
தைலப்ைப	 கத்ைத	 	தைலய யில்	ெசா கினான்.

������,	1976
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ச்சந்தியில்	இவன்	நின் 	ெகாண் ந்தான்.	எங்ேகயாவ 	ேபாய்	வந்
ெகாண் ந்தானா,	இல்ைல,	வீ 	பக்கத்தில்தான்	இ ப்பதாய்	காற்றாட	ெவளியில்
நிற்கிறானா.	மாைல	ேவைளெயனத்	ேதான்றிய .

ஒ 	ெபரிய	 ற்றி ம்	கண்ணா ச்	 வர்களின்	 லம்	உள்ேள	நடப்பைத	ெவளிக்
காட் ம்	ேஹாட்டைலக்	கடந் 	இப்ேபா 	வந்தி ப்பதாய்	உணர்ந்ததன்	 லம்	சற்
ெதாைல 	நடந் தான்	வந்தி க்கிறாெனனத்	ெதரிந்த .	பின்	இரவின்	சில	மணி
ேநரங்கள்	தவிர	மற்ெறப்ேபா ம்	அங் 	சர்வீஸ்	உண்டாதலால்	நிைறய	மனிதர்கள்
வந் 	ெகாண்ேட	இ ந்தார்கள்.	இ வைக	உண க டன்	ம பானங்க ம்
ேடபிளில்	சர்வ்	ெசய்யப்ப வ ம்	 ட்டம்	அதிகம்	வ வதற் 	காரணமாயி க் ம்.
வழக்கமான	சர்வர்களிடம்	வந் 	அம ம்	வா க்ைகயாளர்களிடம்	சர்வர்	 ைகத்
தட் வ ம் ட	நிகழ்ந்தா ம்	 தலாளி	ெபாம்ைம	ேபாலி ந்தான்.	மற்ற
ேநரங்களில்	என்ன	நிக ெமன்ப 	இவன்	மற்ற	ேநரங்களில்
ெசல்வதில்ைலயாதலால்	ெதரியவில்ைல.

அந்தச்	 ழைல	விட் 	இவன்	 ச்சந்தியில்	நிற்பதாய்	உணர்ந்தேபா 	சற் 	இ ட்ட
ஆரம்பித்தி ந்த .	 ன்ைனவிட	ேரா 	ெந க்கமாக ம்	ஆகிவிட் ந்த .
பக்கத்திலி ந்த	ஒ 	மா மில்	இன் ம்	இைரச்சலிட் க்	ெகாண் ந்த .	அைத
ெயாட் யி ந்த	நீளமான	திண்ைணயில்	சிலர்	உட்கார்ந்தி ந்தார்கள்.	அதில்



ன் 	காக்கி	உைடயணிந்த	 லியாட்கள்	ேபான் 	காணப்பட்ட	கிழவர்கள்
எதற்காகேவா	காத்தி ப்பைதப்ேபாலக்	 த் க்காலிட் ம்	எ ந் 	நின் ம்
நிைலயின்றி	இ ந்தார்கள்.	யாேரா	இ வர்	ஒ 	 னிசிபல்	கழி 	நீர்	வண் ைய
இ த் 	வ வ 	கிழக்கிலி ந் 	 லப்பட்ட .	கிழவர்கள்	எ ந் 	நின்
ெகாண்டனர்.	ெபரிய	பீப்பாைய	 ற்றி ம்	சட்டமிட் 	வண் யான	அதன்
தைலமாட் ல்	ெவள்ைள	சட்ைட ம்	காக்கி	அைரக்கால்	நிஜா ம்
அணிந்தி ந்தவன்	 தலில்	ெதளிவானான்.	தைலயில்	ெதாப்பி டன்	ேதான்றிய
அவன்	ட்ராபிக்	கான்ஸ்டபிள்	எனத்	ேதான்றினான்.	அவன்	பின்னால்	தைலயில்
சிவப் க்	கந்தல்	 ண்டா டன்	வழக்கமான	வண் ேயாட் 	ைபயன்	இ த்
வந்தான்.	 ச்சந்தி	வந்த ம்	வண் யி ப்பைத	நி த்தி	கான்ஸ்டபிள்	வண் ச்
சட்டத்தின்	கீழ்	ெதாப்பிைய	ஒ 	ைகயால்	பி த்தப 	 னிந் 	வந்தான்.	அவன்
ெவளிேய	வந்த ம்	ைபயன்	ஒ வேன	அந்த	வண் ைய	ேமேல	இ த் ப்	ேபானான்.
ரஸ்ைச	சரிெசய் 	ெகாண் 	ஓரமாய்க்	கிடந்த	வட்டமான	ெபரிய	ேமைடைய	ந

ேரா க் க்	காலால்	தள்ளிச்	ெசன்றான்.	பின்	அதன்	ேமல்	ஏறி	நின் 	 ற்றி ம்
பார்த்தான்.	 ப்பைடந் 	இதற்காகேவ	காத்தி ந்த 	ேபால	இ ந்த	 ன்
கிழவர்க ம்	தைரயில்	கிடந்த	ஒ 	ெபரிய	வட்டமான	க ப் 	தகரத்	தகட்ைட
ந ேரா ல்	தள்ளினார்கள்.
பார்த் 	நின்றி ந்த	இவன்	அதிர்ச்சியைடந் 	'	நீங்க	ஏன்	இைதச்	ெசய்யறீங்க.
அவன்	திட்டப்	ேபாறான்'	எனக்	கத்தினான்.	அவர்கள்	இவைன	ஏேதா	ேபாலப்
பார்த்தார்கள்.	ஒ 	கிழவன்	உதட்ைடச்	 ழித் ச்	ெசான்னான்.	'நீ	 ம்மாயி ந்தா
ேபா ம்.	அவங்களால	எங்க க் 	பயமில்ேல.	உன்கிட்டதான்.	நீ	ெசால்லிக்கி
திரியப்	ேபாேற	எல்லார்	கிட்ட ம் தான்.	நீ	பாட் க் 	ேபாேயன்.	வந் ட்டான்.'

இவன்	பார்த்தி க் ம்	ேபாேத	 ன் 	ேபரில்	இ வர்	தகட் ன்	ேமல்	உட்கார்ந்
ஏேதா	ெசய்வ 	ேபாலி க்க,	மற்றவன்	ேபா ம்	வாகனங்கைள	நி த்தி	ேபாகச்
ெசான்னான்.	பின்	ேபாலீ க் 	ேநாட் க ம்	கிழவன்	தகட் ல்	சில்லைறக ம்
ேபாட் 	பஸ்	லாரிக்காரர்கள்	ெசன் 	ெகாண் ந்தார்கள்.
சிறி 	ேநரம்	பார்த் 	நின்றி ந்தவன்	ேம ம்	இ ட் யதாய்	உணர்ந் 	இவன்
வீட் ப்பக்கம்	நகர்ந்தான்.	வி ம்பாத	ஆபீஸ்	ைடபிஸ்ட்	ெபண்ணின்	ெதாைடகைள
ைககளால்	அ த்திப்	பி த்தி ந்தாய்	உணர்ந் 	தி க்கிட்டான்.	இ வைர	இவன்
ஆபீசிலி ந்தானா	இல்ைல	ேரா லி ந்தானா	என	ேபதலித் 	விழித்தான்.	ேரா ல்
கண்ட	ேஹாட்டல்,	கிழவர்கள்,	ேபாலீஸ்	இவர்க டன்	நிைன 	 ர்ந்தேபா ,
இவன்	வி ம்பாத	அவளின்	ெதாைடகளின்	கல்	தன்ைமைய	உள்ளங்ைககள்

த் 	நடந்ததாய்	உணர்த்தின.	இவன்	வியர்க்க	த மாற்றத் டன்	 கம்
நிமிர்த்தியேபா 	அவளின்	சிரிப் 	அ வ ப் ட் ய ம்	உணர்ந் 	மீண் ம்
அ வ ப்பைடந்தான்.	ஆனால்,	இவன்	நடந் 	வந்த	ேபாேத	இைதச்
ெசய்தி ப்பதாய்த்	ேதான்றிய .	பார்த்தைவகளா	அவள்	ெதாைடைய	உணர்த்தின.



இவன்	வீட்ைட	ெந ங்கியேபா 	ெத ேவ	ெமௗனத்தில்	இ ந் 	இவன்
வ ைகைய	அசாதாரணமாக்கிய .	தைல	காேதாரங்களி ம்	ஆங்காங் ம்
நைரத் 	வய 	நாற்பத்ைதந்தாகி	விட்டெதனத்	தனிேய	ேதான்றிய .	மைனவி
ஜன்னேலாரமி ந் 	உரக்க	 த்தாள்.	'அப்பா,	நல்ல	காலம்	அந்த
ேமாகினிப்	பிசா 	கிளம்பச்ேச	எதிேர	வராம	இ ந்தீங்கேள	!	யார்	ெசத் ப்	ேபாய்
ேமாகினிப்	பிசாசாக	உல கிறாள்	என	இவன்	நிைன க் த்	ேதான்றவில்ைல.
பக்கத் 	வீட் ல்	இ ந்த	 ப்தப்	ெபண்	ெசத் ப்ேபாய்	விட்டதாக	இவன்	மைனவி
ெசால்லியி ப்பதாய்	ஒ 	நிைன 	ேதான்றிய .	அவள்	அழ 	என ம்
ேதான்றிய .	 ப்தப்	ெபண்கள்	அழ 	என	ெசால்லிக்	ெகாண்டான்.

வீட் க்	 றட் ேலேய	நின் 	ெத க்ேகா 	வைர	ெவறித் ப்	பார்த்தான்.
ெத க்ேகா யில்	அவள்	ேபாய்க்	ெகாண் ந்தாள்.	அவ ைடய	சர்வாலங்காரம்
இவனால்	 ரணமாய்ப்	பார்க்கப்ப வதாய்	உணர்ந்தான்.	ேவகமாய்த்	ெத வில்
இறங்கிக்	கத்தினான்.	'ேமாகினி	ேதவி.	அவள்	தி ம்பினாள்.	'ஓ	.	நீங்கள்	வந்
விட் ர்களா.'	அவள்	அழகில்	இவன்	திக்கித் 	நின்றான்,	இவைன	ேநாக்கி
உடம்ெபல்லாம்	சிரிப்பாக	அவள்	வந் 	ெகாண் ந்தாள்.

பிரக்ைஞ,	1974

II
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"உடம்ெபல்லாம்	ஒளியாக	ேமாகினியின்	உடல்	வானத்தில்	கிடந்த .	இல்ைல.
வானத்ைதப்	பார்த் 	மா யில்	கிடந்த ...

டாக்டர்	ஒவ்ெவா 	ஆ ம்	ெபண் ம்	உறவின்றிேய	தங்கள்	தங்கள்	உடல்
தி க்களிலி ந் 	கார்பன்	காபிகைள	உண்டாக்க	 ம்	என்கிறீர்கள்.
அப்ப த்தாேன,	பிற 	உற 	என்ப 	என்ன?

ஆன்ம	வி தைல	ேபாலல்ல...	விஞ்ஞான	 ர்வமாக,	உன்	ேபர க் 	எத்தைனேயா
ேபர ம்	ேமாகினிகளால்	 க்கிெயறியப்பட் க்ெகாண்ேட.....

என்	இறப் க் 	கட்டாயம்	நீங்கள்	வரேவண் ம்	என்ப 	ேபால...	அ த்த	ேவைல
ேசாற் க் 	வழி	ெசால் ங்கள்...	நான்	ேகவலமைடயாமல்...
பேல,	ேசாற் க் 	வந் விட்டாய்

�������,	1975

III
யா ம்	கவைலப்படாமல்	ேராேடாரத்தில்	கிடந்த	அந்தக்	கிழவன்	உடம்ேப	ெபரிய
ேநாயாகத்	ேதான்றினான்.	இ ப்பில்	கிடந்த	அ க் த்	 ணி	ெபா த்தமின்றிக்



கிடந்த .	நைரத்த	பி க்ேகறிய	தா .	மீைசக் ள்	 ைதந் க்	கிடந்த	 கத்தில்
கண்கள்	உயிரின்றி	ெவ த்தி ந்தன.	ைககைள	பின் க் 	ஊன்றி	கால்கைள
ன்பக்கம்	விரித் 	ைவத் ம்	அவன்	உடல்	எ ம்ப	 யவில்ைல.	எவ்வள

ேநரமாக	அவன்	இப்ப க்	கிடக்கிறான்?	அவனால்	ேபச	 ெமன்ப
அவ்வப்ேபா 	சற் க்	 ரெல ப்பியதிலி ந் 	ெதரிந்த .	ேரா ல்	ேபாய்க்
ெகாண் ந்த	வாகனங்கள்	சற் 	ஒ ங்கி	அவன்	மனிதன்
என்பைத	ஒப் க்	ெகாண்டனவாய்ப்	 ரிய	ைவத்தன.	 க்ேக	ஓ வ ம்	நாய்
ைன	பன்றிகளின்	மீ 	ஏற்றி	இறக் வைத	தவிர்க்காவிட்டா ம்	ஒ 	மனித

உடம்பின்	மீ 	ஏற்றி	விட் ச்	ெசல்ல	தங்க க்காக	பயப்ப கிறார்களாதலால்,
அவன்	இன் ம்	உயிேரா 	கிடந்தான்.	ேம ம்	பகலாகயி ந்த 	அவ க்
பா காப்பளித்த .	அவ க் 	என்ன	ேவண் ம்,	எ ந் 	நடக்க	ேவண் மா,
சாப்பிட் 	எத்தைன	நாட்களாகிய 	என்பைத	யாரிடமாவ ,	கைடகளிலாவ
ெசால்லிக்	ேகட்க	அவன்	நடப்ப 	அவசியமாகிற .	அ வலகங்க க் ச்
ெசல்ேவா ம்,	கல் ரிக் ச்	ெசல் ம்	மாணவர்க ம்	நின் 	ேகட் 	உதவிச்
ெசய்யக் ய	ேநரம்	உள்ளவர்களாக	இல்லாத 	அவைன	ேம ம்	அரற்றச்
ெசய்த .	ெதளிவில்லாத	 ரல்	யாராவ 	அவன்	ைககைளப்பி த் த்	 க்கி
நி த்தி	சாைலேயாரத்தில்	நடக்க	விட் விட்டால்	ேபா மா	ஆனால்	அதற் ம்
யா க் ம்	ேநரமில்ைல	என்பேதா 	அவன்	உ வத்ைத	பார்க்க	ேநாயாளியாக
இ க்கேவ	ெதாட் த்	 க்கி	விட	அ வ ப்பைடந் 	ெசன்றார்கள்	என்ப
சரியாயி க் ம்.	ேராேடாரத்தில்	கிடக் ம்	ேநாயாளிகைளத்	 க்கிவிட ம்	பசி
என்றால்	தின்னக்	ெகா க்க ம்	பா காப்பாக	இ க்க ம்.	எல்லா ம்	தயாராக
இ க்கேவண் ம்	என்ப 	இயலாத .	அதற்காக	அரசாங்கம்	இ ப்பதாக
மனிதர்க ம்	ச க	ேசைவக்காரர்கள்	இ ப்பதாக	அரசாங்க ம்,	கட ள்	மட் ேம
இ ப்பதாக	அவ ம்	க வதாக	ஒ 	ஆள்	அந்த	ேவகத்தி ம்	க த்
ெசால்லிவிட் ப்	ேபானான்.	அந்த	ஆைள	நிமிர்ந் 	 ட	பார்க்க	 யாமல்	கிழவன்
கிடக்கேவ	அவனால்	நன்றி	ெசால்ல	 யவில்ைல.

நீங்கள்	அந்த	மனிதராக	நாங்கள்	நிைனப்பதால்	எங்க க் 	ேபட் யளிக்க	ஒப் க்
ெகாண்டதற் 	மிக ம்	நன்றி	தி .	 மாரசாமி	அவர்கேள,	ேகள்விகைள
ஆரம்பிக்கலாமா.
நன்றி	.	ஆரம்பிக்கலாம்.
நீங்கள்	எத்தைன	வயதிலி ந் 	ெபா 	ேபா கிறீர்கள்?

என் ைடய	பதின் ன்றாவ 	வயதிலி ந் .	எதற்காகப்	ேபா கிறீர்கெளன
ேகட்கமாட் ர்கெளன	நம் கிேறன்.	(சிரிப் )

(சிரிப் )	இல்ைல.	உங்கள்	நம்பிக்ைகைய	சிதற	அ ப்பதாயில்ைல.	ஒ 	நாைளக்
எத்தைன	கிராம்	ெபா 	ேபா கிறீர்கெளன	ெசால்ல	 மா	சராசரியாக.



சராசரியாக	ஐந் 	கிராமி க்கக் ம்.
உங்கள்	இத்தைன	வ டப்	ெபா 	வாழ்வில்	அ ற் 	ஐம்பத்ேத 	கிேலா	 ப்ப
கிராம்	ெபா 	ேபாட் க்கிறீர்கள்.	இதற்காக	நீங்கள்	எப்ேபா ம்	உபேயாகிக் ம்
காரம்	மணம்	 ணம்	நிைறந்த	கிராமம்	விலாஸ்	 க் ப்	ெபா 	கம்பனி	சார்பில்
"ெசம் க் ச்	ெசல்வர்”	எ ம்	வீர	வி ைதயளித் 	மலர்	கிரீடம்	 ட் கிேறாம்.
இைடயில்	இன்ெனா 	ேகள்வி.	உங்கள்	மைனவி	ெபா 	ேபா வ ண்டா.

இல்ைல.	ெபண்கள்	ெபா 	ேபா வைத	நான்	எதிர்க்கிேறன்.	 ைகயிைல	சிகெரட்
உபேயாகிப்பதில்	ஆட்ேசபைணயில்ைல.
கைடசியாக	இக்கால	இைளஞர்க க் 	நீங்கள்	அ ளக்	 ய	ெபான்	ெமாழிைய
ெபா 	ெமாழியாகச்	ெசால்ல	இய மா.
தாராளமாகச்	ெசால்ல	இய ம்.	ெபா 	இல்லாமல்	 ரட்சி	இல்ைல.

***

திதாக	வந் 	ஐம்பத்திேய 	வாரங்கேள	ஆகியி ந்த	அந்தப்	படத்திற் 	மீண் ம்
க்ெகட்	கிைடக்காமல்	சலிப் டன்	நின்றான்	 மாரசாமி.	அவைனப்	ேபான்ற

இைளஞர்கைள	மிக ம்	கவர்ந்தி க் ம்ப யாக	அ 	தயாரிக்கப்பட் ந்த .
இன்ைறக் 	 ன் ட் ேய	வந் ம்	பத் 	ஆள்	இ க் ம்ேபா 	 விட்டான்.
நாைளக் 	அைர	ேவைள	மட்டம்	ேபாட் விட் 	வந் 	நின் விட	ேவண் ய தான்
என	நிைனத்தப 	 ற்றி ம்	அர்த்தமின்றிப்	பார்த்தான்.	சற் த்	தள்ளி	எதிரில்	ஒ
கட்சிப்ெபா க் ட்டத்திற்காக	சினிமாப்	பாட் 	அலறிக்	ெகாண் ந்த .
கத்ைத	 ளித்தப 	பக்கத்தில்	ஒ 	திேயட்டரில்	ஓ ம்	ஏற்ெகனேவ	ஏெழட்
ைறப்	பார்த்த	பாடாவதி	படத்திற் 	காலியாகத்	தானி க் ெமன	அந்தப்	பக்கம்

விைரந்தான்.	 க்ெகட்	ெகௗண்டர்	திறந்தி ந்த .

***

ெகா 	கம்பத்திற்கான	ந கல்ைல	திறந் விட் 	தாைனத்தைலவர்	 ட்ட
ேமைடயில்	ஏறினார்.
இேதா	கல்	ேதான்றி	மண்	ேதான்றா	காலத் 	 ன்	ேதான்றிய	 த்த	 யில்	பிறந்த
நாலைரக்ேகா த்	தமிழர்க ம்	தமிழச்சிக ம்	வி ம் ம்	உலகத்	தைலவர்
ெப ந்தைக	 மாரசாமி	அவர்கள்	வந் விட்டார்கள்.	அவர்கைள	உங்கள்	தாகம்
தீர்க்க	ெகாள்ைக	விளக்க	மாரி	ெபாழிய	ெபாற்பாதம்	ெதாட் 	அைழக்கிேறன்.

அைத	நான்	வழி	ெமாழிகிேறன்.

தைலவர்	அவர்கேள!
ளியம்	பழம்	உ க்கிய	 னிதத்	தைலவ க் 	எங்கள்	ெதான் றாம்	வட்டம்



ப்பத்ேதழாம்	கிைள	மன்றம்	சார்பாக	இந்த	மலர்	மாைலைய	ெபான்மாைலயாக...
(தைலவர்	பி ங்கி	க த்தில்	ேபா வதாய்	கீேழ	எறிகிறார்.)
நண்பர்கேள,	ேதாழர்கேள,	ெபரிேயார்கேள.	தாய்க் லேம	நாட் ன்	வ ங்காலக்
கலகக்	கண்மணிகேள	இந்தக்	 மாரசாமிையப்	பற்றி	அவன்	ெசால்கிறானாம்
இவன்	யாெரன் 	ெதரியாதா.	இவன்	பணக்காரனான 	எப்ப ெயன் 	ெதரியாதா
என் .	எனக் த்	ெதரியாதா	உங்க க் த்	ெதரியாதா.	தாய்க்	 லத் க் த்
ெதரியாதா	யா க் ம்	ெதரியாதா	அவன்	எப்ப 	வயி 	வளர்த்தாெனன் .	இன்
நாட் ல்	அரேசாச் வ

நாெனன்பதால்	நீங்கெளன்பதால்	நம்ைமப்	ேபாங்கெளன்கிறான்.	(ைகதட்டல்)	இந்த
உலகேம	ஒன் 	என்ப 	எங்கள்	ெகாள்ைகயாயி க் ம்ேபா ,	அவன்	இங் 	வந்
சாப்பி வதால்தான்	அரிசிப்	பஞ்சம்	வந்தி க்கிறெதன்ப 	நமக்ெகல்லாம்
ெதரியாதா.	தண்ணீர்ப்	பஞ்சம்	வந்தி ப்ப 	யாராெலனத்	ெதரியாதா	(ைகதட்டல்).
ஆைகயால்	என்ன ைம	தாய்க் ப்	பிறந்தவர்கேள	அந்நியர்கைள	விரட் 	 யாட்சி
ெப ேவாம்	(ஆரவாரம்,	ைகதட்டல்).	ெப வ தான்	பஞ்ச	நிவாரணம்.	அதற்காக
எங்கள்	ேதர்தல்	நிதிக் ப்	ெப மளவில்	நிதி	அளித் 	வ ம்	 ைற ம்	நாங்கேள
அரியைணயிலமர்ந் 	தமிழ்ச்	ெசங்ேகால்	ஏந்தி	நடாத்த	நீங்கள்	உ திெமாழி	 ண
ேவண் ம்	 வீர்கள்	என்பைதக்	 றி,	நானின் ம்	 	 ட்டங்க க் ம்
ேமலாகச்	ெசன் 	ெகாள்ைக	விளக்கம்	தரேவண் யி ப்பதால்	இத் டன்	விைட
ெபற் 	அமர்கிேறன்.	நன்றி,	வணக்கம்.		{விசில்.	ைகத்தட்டல்}
***

மீண் ம்	ேபட் 	.

யாட்சி	என்ப 	ெபா 	ேபா ம்	விஷயேமா	அல்ல 	ேப கிற	விஷயேமா	அல்ல.
உங்கைளவிடத்	தீவிரமானவர்கள்	தீர்க்கமானவர்கள்	இ ப்ப 	ெதரி ம்.	நீங்கள்
என்ன	ெசய்கிறீர்கள்.
நாங்கள்	எவ்வளேவா	ெசய்கிேறாம்.	நீங்கள்	ெசால் ங்கள்.	எைதயாவ 	விட்
விட்ேடாெமன் .	அைத ம்	ெசய்தி ப்ேபாம்.
ஆனால்,	நீங்கள்	ெசய் ள்ளதாகக்	 றியவற்றில்	ெபௗதீகமான	பாதிப் 	ஒன் ம்
உணரப்படவில்ைலேய.

விைரவில்	உணர்வீர்கள்.	எவ்வளேவா	ெசய்கிேறாம்.
அந்தக்	கிழவைனத்	 க்கி	நடக்க	விட் ர்களா.
எத்தைனேயா	கிழவர்கள்.

அந்தக்	கிழவன்.	அந்தச்	சாைலயில்	நடக்க	 யாமல்.



அந்தச்	சாைலயில்	நானின் ம்	ேபாகவில்ைல.	எனி ம்,	எங்கள்	ஆட்களில்	ஒ வர்
நிச்சயம்	 க்கிவிட் ப்பார்.	ேம ம்	நீங்கள்	ஒன் 	 ரிந் 	ெகாள்ள
ேவண் ெமன	நிைனக்கிேறன்.	இவ்வா 	தனிப்பட்ட	ஆட்கைளத்	 க்கி
வி வதில்	பயேன மில்ைல	என்ப 	எங்கள்	க த் .

எல்லாக்	கிழவர்க ம்	எல்லா	சாைலகளி ம்	 க்கிவிடப்ப வதற்காக	வி ந்

கிடக்க	ேவண் ெமன்கிறீர்களா?
நாங்கள்	ஆகாய	விமானங்களில்	எப்ேபா ம்	ேபாவதில்ைல	யாதலால்	ேபாகாதேபா

க்கி	வி ேவாம்.
அப்ப யானால்	எல்ேலா க் ம்	மலி 	விைல	ஜடா 	விமானங்கள்
தயாரித்தளிப்பீர்களா.

இத்திட்டம்	ஏற்கனேவ	பரிசீலைனயில்	இ க்கிற .	எனி ம்,	அந்தரத்தில்	யா ம்
வி ந்தி க்க	 யாதாைகயால்	ேபாக் வரத்ேதா	ேநரேமா	தைடப்படா 	என்ப ம்
எங்கள்	அைசக்க	 யாத	நிைல.	பார்க்க	பயன்ப த் ேவாம்.
***

பிற்பகல்	நீண் 	 யாத	நிைலயாக	மாைல	ஐந் 	மணிக் ம்	ெவயில்	அதிகமாய்
இ ந்த .	இ ப்பிடங்க க் ச்	ெசல் ம்	ேநரெமன்பதால்	நடந் 	ெசல்வா ம்
மி தியாயினர்.	 ளிய	மரங்கள்	அடர்ந் 	வளர்ந்த	ேராடாக	இ ந்ததால்	நிழல்
இ ந் ம்	 ரிய	ெவப்பத்ைதக்	 ைறக்கவில்ைல.	கிழவன்	சாகாமல்	கிடந்தான்.
ந வில்	யாேரா	இரக்கப்பட்ட 	இைறந் 	கிடந்த	ேசாற்றின்	 லம்	ெதரிந்த .
அப்ப ம்	அவன்	காய்ந் 	 னகிக்	ெகாண் ந்தான்.	 க்கி	வி ம்ப க்
ைககைள	நீட் னான்.	ேநாயாளி	ேபாலி ந்த	அவைனத்	 க்கி	வி வெதன்ப
அ வ ப்ைபத்	த ம்.	பக்கத்தில்,	எதிரில்	வ பவர்கள்	பார்ப்பைத	சகிக்கேவண்
வ ம்.	ைகயில்	காேலஜ்	 த்தகங்கேளா 	 மாரசாமி	 ழம்பியப 	சில	அ கள்
அவைனத்	தாண் ப்	ேபானான்.	கிழவனின்	 ரல்	இன் ம்	தீனமாய்	ெகாஞ்சம்

க்கி	நி த்தி	விட் ப்	ேபா ம்ப 	ெகஞ்சிய .	ேம ம்	நடக்க	ஒப்பாமல்,	ஒ
நிைலயில்,	தி ம்பி	வந் 	கிழவ ைடய	நீட் ய	இ 	ைககைள ம்	பி த் த்	 க்கி
நி த்தினான்.	 கில்	 டன்	ெவடெவடக்க	கிழவன்	நின்றான்.	ம வினா
டத்தி ம்ப	கீேழ	வி ந் விடலாம்	ேபாலத்	ேதான்றிய	அவைனப்	பார்ப்பைதத்

தவிர்த் 	 மாரசாமி	ேவகமாய்	ேமேல	நடந்தான்.	மணி	ஆ .	சீக்கிரம்	வீட் ற் ப்
ேபாக	ேவண் ம்.

***

என்	 டப்	பத் 	ேபர்	ேவண்டாம்.	ஒ த்தன்	வரட் ம்.	உண்ைமயாக	நிைனக்கிறத
ெசஞ்சி	காட்டேறன்	என்றான்	 மாரசாமி.



ஏற்ெகனேவ	சில	தடைவகள்	நண்பர்களிடம்	விவாதிக் ம்	ேபா 	இம்மாதிரி
ெசால்லியி ந்த 	நிைன க் 	வராமேல	ஒவ்ெவா 	தடைவ ம்	ெசால்லி
வ கிறான்.	மிகத்	தீவிரமாக	அரசியைல ம்	ச தாயத்ைத ம்	ஆட்சிைய ம்
விவாதித் 	 வாகச்	ெசால்வ 	இ 	ேபாலி க் ம்.
நல்ல	ேவைலயில்	சம்பளத்தில்	இ க் ம்	அந்த	நண்பர்கள்	அதற் 	ேமல்
தீவிரமாய்ப்	ேபசமாட்டார்கள்.	உடேன	ெசால்லி	வி வார்கள்.	ஒ 	மாற்றம்	வரத்தான்
ேபாகிற .	 ரட்சி	வந்த	பிற 	நாங்க ம்	அதில்	கலந் 	ெகாள்ேவாம்.

மீண் ம்	 மாரசாமி	ேகட்பான்:	ஏன்	ஆரம்பிப்பவர்களாய்	இ க்கக்	 டா .

கைணயாழி,	1976
IV

ஏங்க	ஒ 	ைக	 ச்சி	ஜன்ன க்கா	ெவளிய	தள்ளி ங்க	என் 	அந்த	சின்ன
ைபயன்	ெபட் யிலி ந்த	ஒவ்ெவா 	ஆளாய்	ெகஞ்சினான்.	பக்கத் 	ெபரிய
ஊரிலி ந் 	ந வில்	ஒ 	ஊர்	ஸ்ேடஷனில்	பாசஞ்சர்	 ெரயின்	நின்றேபா 	எதிரில்
வந்த	இன்ெனா 	 ைகவண் யிலி ந் 	ரயில்ேவ	ஸ் வா னர்	இறங்கி	ேவகமாக
ஒவ்ெவா 	ெபட் யி ம்	 ந்த	ேபா 	அரிசி	ெகாண் 	ெசல் ம்	ஆண்க ம்
ெபண்க ம்	பரபரப்பைடந் 	ஓட	 ற்பட்டனர்.	ஸ்ேகா 	 ந் ட்டான்	ஸ்ேகா 	என்
ஒ த்திதான்	ைவத்தி ந்த	இ 	சிறிய	அரிசி	ைபகளின்	மீ 	சாய்ந் 	மைறத்தப
உட்கார்ந் 	ெவற்றிைல	ேபாடலானாள்.	 க்கிட் 	வாங்காத	கஸ்மாலங்கதா	யிப்பி .
அ யின்னா 	அப்பி 	 ட் .	எம்	ெபாணாத் ம்	ேமல்	ேபாடற	 ட் .

ேகாணிகளில்	ைதக்கப்பட் 	ஒ ங்காக	பத் 	 ட்ைட	அரிசி	வழிைய	அைடத்
சற் 	 ன்தான்	ஒ 	ெபரிய	ஆளால்	ஏற்றப்பட் ந்த .	ஏம்பா	ஏம்பா	வர்ற	ேடசன்ல
வண் 	நிக் ம்	இதத்	 க்கி	அப்பி 	ேபாட் ங்க.	ைபயனிடம்	 க்கட் ம்	இல்ைல.
இ 	யா 	இ 	யா 	என் 	ேகட் 	கம்பார்ட்ெமன்ட்	 வ ம்	ஒ 	ேவகத்தில்
பார்த் 	 த்த	ஸ் வாட்	ஆட்களிடம்	யா ம்	 	அளவில்	ஒப் க்
ெகாள்ளவில்ைல.	ெலட்ரி க் ள்	 ந்தி ந்த	சில ம்	ெவளிேய	ெகாண்
வரப்ெபற்றனர்.	பத் 	 ட்ைடக் ம்	லக்ேகஜ்	சார்ஜ்	நாற்ப 	 பாய்	என
நிர்ணயித்ததற் 	ேபசாமல்	பணங்கட் னான்.	அந்த	ெபரிய	ஆள்.	அவ்வள 	அரிசி
ட்ைடகைள	வழி	 ட	இல்லாமல்	ஆள்	உட்கார ம்	வசதியில்லாமல்	ேபாட்ட
றித்ேதா,	ேபாடலாமா	என்ப 	 றித்ேதா	யா ம்	கவைலப்பட்டதாகத்

ெதரியவில்ைல.	ஏெழட் 	அைரசிப்பங்க டன்	மாட் க்ெகாண்ட	கிராமத்
இைளஞன்	தனக் 	ேபாடப்பட்ட	லக்ேகஜ்	சார்ஜ்	இ ப 	 பாய்	அதிகெமன
அவர்க டன்	ெகாச்ைசயாக	வாதாடலானான்.	அவ ைடய	ேபச் 	எரிச்சல்
ட்டக் யதாக ம்	அதிகாரிகைள	அவமதிப்பதாக ம்	 ற்றத்ைத

ம ப்பதாக ம்	ேதான்றிய .



சின்னைபயன்	இந்த	கலாட்டாவின்	ந ேவ	தன 	அைர	 ட்ைடைய	ேவகமாக
ம பக்க	சீட் க்க யில்	தள்ளிவிட் 	ஒ ங்கி	நின் 	ெகாண்டான்.	பக்கத் 	ஊ
வந் டப்ேபா 	சார்.	என்னால்	 க்கிப்	ேபாட் ட் 	ெவளிய	ஓட	 யா 	சார்.
வரிைசயாக	ெகஞ்சினான்.	ஜன்னல்	ஓரமாய்	உட்கார்ந்தி ந்த	இ வர்	அவ க்காக
ட்ைடைய	 க்கி	ெவளியில்	ேபாட	ஒப் க்ெகாண்டனர்.

ேடய்	ஒ ங்கா	பணத்தக்	கட் .	எங்கெளப்	பாத்தா	நீங்க	யா
பணங்ேகக்கற க் ன் 	ேகக்கேற.	ஸ் வா டா.	வந் 	ேபாற	கார் 	ேபாலீகன்
ஒன் 	ெரண் 	 த்தா	ேபாயிடறாேபாலன் 	நிைனச்சிக்கி கீறியா.

பத் தான்	கீ ன்னா.	இ ன்னா	கத்தரிக்கா	வியாபாரம் 	ெநைனச்சிக்கினியா.
ரசீ 	இ ப க் 	ேபாட்டாச்சி.	கட் வியா	மாட் யான் 	ெசால் .	நாங்க	ேமல
ெசய்யறத	ெசஞ்சிக்கேறாம்.
ஒ ங்கா	காைலயில	பால்வண் யில்	ேபாய்கி 	யி ந்திேய.	இன்னா	ஆச்சி
ஒனக் .	அரிசி	வியாபாரின் 	ெநனச்சி	இம்மா	ேநரம்	மரியாைதயா	ேபசேறன்.
இல்ேலன்னா	நடக்கறேத	ேவற.	ஆமா.
அ த்த	சின்ன	ஸ்ேடஷன்ல	வந்த .	வண் 	நின் 	 றப்ப ம்	சில
நிமிடங்க க் ள்	அரிசி	சிப்பங்கள்	ம 	ஜன்னல்	வழியாக	ெவளிேய
தள்ளப்பட்டன.	தயாராய்	நின்ற	ஆட்கள்	 ட்ைடகைள	எ த் 	ஓட	 ற்பட்டனர்.
ஸ் வா னர்	ஓ 	மடக்கினர்.	வண் 	கிளம்பியேபா 	ெபட் யில்	பாதி	 ட்ைடகள்
இல்லாமல்	ேபாயி ந்தன.	சில	ஆண்க ம்	ெபண்க ம்	 ைறந்தி ந்தனர்.	ெபரிய
ைககைளப்	பி த்தேதா 	ஸ் வா னர்	தங்கள்	பி ையத்	தளர்த்தியி க்க
ேவண் ம்.	தகறா 	ெசய்த	கிராமத்தா ம்	தன 	ஏ 	சிப்பத்தில்	ஐந்ைத
ெவளிேய	தன்	ஆட்களிடம்	தள்ளிவிட் ந்தான்.

எந்த	ஐயாடா	ஒன்ைன	ெவளிய	 ட்ைடங்கைள	தள்ளச்	ெசான்ன .	ெபாய்யா
ெசால்ேற.	இவென	 ம்மா டக்	 டா 	சார்.	ேவஷ் ய	 டா.	இவ ங்கெள
கட் ப்	ேபாட் 	இ த் க்கி 	ேபானாத்தான்.	ஏமாத்தலாம்ன்னா	பாக்கேற.	இ ப
பா	கட் த்தான்	தீர ம்டா.	இப்ப	நாங்க	 	 பா	கட்டச்	ெசான்னா ம்

கட்ட ம்டா.	ெபா க்கி	ைபயா.	அடாவ யா	பண்ேற.
ஒன் 	நாஞ்ெசால்ேறன்	ேக .	இல்ேல	நீ	ேபசறத	ேப 	நாங்	ேகக்கேறன்.
அெதல்லாம்	எ ம்	ேபசாத.	ெசஞ்ச 	 ரா ம்	அேயாக்கியத்தனம்.	கட் வியா
மாட் யா.
கட்டப்	ேபாறியா	இல்லியா.

கட்டப்	ேபாறியா	இல்லியா.
நீ	கட்டப்	ேபாற ல்ேல.	ஒவ்	ேவஷ் ய	அ த் 	உன்ென	கட் ப்	ேபாட
ேவண் ய தான்.	ேகாமணமில்ேலன்னாயின்னா	.	இப்பி ப்	பண்ணாத்தான்	 த்தி



வ ம்.	மானமின்னாடா	ஒனக் .	அவ்ேளா	மானம்	பாக்கறவனாகீறவன்	பணத்த
கட் .	இவென	கட் 	இ த் ப்	ேபாக	ேவண் ய தான்	சார்.	கட்றா	மாதிரியில்ேல.
ஸ் வாட்	ேபாலீஸ்காரர்	அவ ைடய	ேவஷ் ைய	பலவந்தமாக	பி த் 	இ த் 	ஒ
ைனயால்	ஒ 	 ஜத்தில்	இ க்கிக்கட் 	ம 	 ஜத்ைத ம்	இ த் க்கட்ட
ற்பட்டார்.	அவன்	காக்கி	அைர	நிஜார்	ேபாட் ந்தான்.	ைககைள	வி வித் க்

ெகாள்ளத்	திமிறினான்.	பக்கத்திலி ந்த	அவைனப்	ேபான்ற	ஆட்களிடம்	பணம்
ேகட்டான்.	நாற்ப 	 பாய்	கட் ய	ெபரிய	ஆள்	உதவிக் 	வந்தான்.

எ க் 	திமிர்ேற.	ஒ ங்கா	ெசால்றப 	ேகேளன்.	நாங்கள்லாம்	கட்டல்ேல.	நாள்
மத்தா	நாைளக் 	வியாபாரம்	ெசய்ய ம் 	கீறியாயில்லியா.	ைகயில்
எவெளாெவச்சி க்ேக	பத்தா.	பத் 	ேகக்கறிேய.	காைலயில்	 த் வியா.
ஏய்யா	அவனா ங்கதாேன	நீங்க.	மசமசன் 	கீறிங்கேள.	அ 	ெசரி.
அவங் த்தா	வாங்கி	இப்ப	நீங்க	கட் வீங்க.	ேடய்	ேமாதிரம்	ேபாட் கி
கீறிேயயில்ல.	கழட் ,	காைலயில்	 பாய்	 த் ட் 	வாங்கிக்க.	ேதா	பா ங்க
சார்.	இவ க் 	பத் 	 பா	 த்தி க்ேகன்.	நீங்கதான்	சாட்சி.
ெபரிய	ஆள்	ெகா த்த	பத் 	 பா டன்	அவன்	ைவத்தி ந்த	 பாைய ம்	ேசர்த்
கட் 	ரசீைத	வாங்கிக்	ெகாண் 	ேபாலீஸ்காரைர	 ைறத்தான்.	 ஜத்தில்	இ க்கிக்
கட் யி ந்த	ேவஷ் ைய	அவிழ்த் விட் ,	தன்	ஆபீச டன்	நகர்ந்தார்	அவர்.
அவர்கள்	ம 	கம்பார்ட்ெமன் ற் 	ேபான ம்	ெத யா	மக்க,	எங்ைகய
கட்டற க் 	இவ ங்க	ஆ ன் 	ேகக்கேறன்	என	இன் ம்	திட் யப 	தன்
ட்ைடகைள	எ த் 	கதவ கில்	ைவக்கலானான்	அவன்.	ேபாய்ச்	ேசரேவண் ய

ஜங்ஷன்	வந்த .

நண்ப டன்	 மாரசாமி	வண் யிலி ந் 	இறங்கி	நடக்கலானான்.	எதிரில்	நின்ற
ெசன்ைன	வண் க் 	அரிசி	 ட்ைடகள்	ஓ ன.	நீ	பார்த்தியா.	உள்ேளர்ந்
ட்ெடய	தள்ளினாங்கள்ேள	தள்ளினவங்க	பாக்க	 யல்ேல	அவசரத்தில்	 ட்ைட

சரியா	அந்த	சின்னைபயன்	க த் 	ேமலேய	வி ந்த .	ஆனா	சமாளிச்சிட்டான்.
ட்ைடேயாட

தப்பிச்சிட்டாேன	அதான்	ெபரிய	விஷயம்.
இவங்க க்ெகல்லாம்	ேவற	நல்ல	ேவைல	ெகா த்தா	இ க் 	வர	மாட்டாங்க
இல்ேல	என்றான்	நண்பன்.

ெசால்ல	 யா 	என்றான்	 மாரசாமி.

அ 	சரி.	லக்ேகஜ்	சார்ைஜ	கட் ட்டதாேலேய	அந்த	ெபரிய	ஆள்	நியாயஸ்தன்
மாதிரி	நடந் 	கிட்ட தான்	ேவ க்ைகயாயி க் .

நடக்க	விட்ட ம்தான்	ேவ க்ைக.	ஆனா	நாம	இதிேல	அந்த	ஆைளேயா
ஸ் வாைடேயா	 ைற	ெசால்லிக்கிட் க்கிற னால	எந்த	பிரேயாஜன மில்ேல.



வீ 	ேகாணலில்ேல	வாசல்தான்	ேகாணல்ன்றாப்	ேபால.
என்ன	ெசால்ல	வர்ேற	நீ

நீ	ெநைனக்கறைதத்தான்.	வாசல்	மாத்தி	கட்டறத	வீட்ெட	இ ச்சிக்	கட் .	என்ன.

***

வீட்டப்	பத்தி	உங்கப்பா	எப்ேபா	கவைலப்பட்டார்.	அம்மாயில்ேல.	அப்பேவ	வீ ன்
நிைனப் யில்லாம	ஓ ன 	ஓ யாந்த 	ேபாலேவ	இப்ப ம்	என்றாள்	அம்மா.

V
இப்ப த்தான்	ேபசாேதன்ற .	 மாரசாமி	கண்கைள	 	ஈஸிேசரில்	சாய்ந்
ெகாண்டான்	தான்	உ வானெதன்ப 	இயற்ைகயா	ேவ க்ைகயா	எனத்
ேதான்றிய .	ஐம்ப 	வ டங்க க் 	 ன்	ஒ 	நகரத்திலி ந்த	வீ 	கைட
தலியனவற்ைற	இழந் 	இந்த	நகரத்திற் 	அவனப்பா டன்	வந்தேபா 	பத்

வய க் ள்ளி க் ம்.	அம்மா	 கம்	ஞாபகமில்ைல.	கிராமத்திலி ந்த	ெகாஞ்சம்
நிலம்	வயி 	காயாமலி க்க	உதவிய .	அப்பா டன்	கிராமத்திற் 	ேபானான்.

கிராமத்தில்	இ .	நான்	இந்த	ெநல்ைல	ேபாட் விட் 	வ கிேறன்.	இந்த
சின்னம்மா	வீட் ல்	சாப்பிட் 	நிலத்ைத	 ட	கவனி.	ெசால் ம்	ேவைலகைளச்
ெசய்.	என்னடா.

சி 	பின்னல்	தைலைய	சரிசரிெயன	ஆட் 	க ப் க்	கண்கைள	உ ட் னான்
ெமலிந்த	ெவ ப்பான	ைபயன்.

ஏரிக்கைர	காவாக்கைரயின் 	 ற்றக்	 டா .	 ளியம்பழம்	ெபா க்க
ஊர்ப்ைபயன்க டன்	ேபாகாேத.	தம்பிேயா 	விைளயா .	பக்கத் 	வீட்
மாமாவிடம்	ஆனா	ஆவன்னா	ப .	எ .

தன்ைன	ேவ க்ைக	பார்த்த	சி வர்கைள	அவன்	பார்த்தான்.

காைலயில்	சீக்கிரம்	எ ந் 	காவாய்	கைரக் ப்	ேபாய்	நீேய	எல்லாம்	ெசய்
ெகாள்ள	ேவண் ம்.	சின்னம்மாைவ	ெதால்ைல	ப த்தக்	 டா .

ைபயன்கள்	சிரித்தார்கள்.	பதி க் 	பல்ைலக்	காட் னான்.	சின்னம்மா ம்
சித்தப்பா ம்	அம்மா	அப்பா	மாதிரி.	சின்னம்மா	ெசால் ம்	ேவைலகைள	தட்டாமல்
ெசய்ய	ேவண் ம்.	ஓ 	ஓ ப்	ேபாகக் டா .	ெவயிலில்	கண்ட	இடத்தி ம்
ற்றக் டா .	விைளயாடப்	ேபாகக் டா .

அடம்	பி க்கக் டா .	என்ன	சரியா	.	வாைய	திறந் 	ெசால்ேலன்.

சரிப்பா.	எம்ேபராடா	 மாரசாமி	உம்ேப .

சரி,	ேபாய்	ைககால்	க விவிட் 	வி தி	 சி	பிள்ைளயாைர	 ட் க்ெகாண் 	வா.



சாப்பிட	இைலைய	ேபாடம்மா.	இ ட் 	விட்ட .	நான்	நாைளக் 	காைலயிேலேய
ேபாகிேறன்.	அ த்த	வாரம்	வ கிேறன்.	ேபானால்தான்	 ம்.
சாப்பிடப்	ேபாேறாம்டா	காைலயில்	வரியா.

ஒ த்த க்	ெகா த்தன்	தைலயாட் க்	ெகாண்டான்.	காைலயில்	 ப்ைபயன்
ஊர்க்காவாய்.	ேகாயில்,	பஜைன	ேகாயில்,	ஏரிக்கைர,	 கா 	,	 ளியமரம்,	ஊர்
எல்லாம்	பார்த்தான்.	 ளியம்பிஞ் 	தான்	இ ந்த .	பல்	 ச	 ளியம்பிஞ் கைள
நாக் 	எரி ம்	வைர	தின்றார்கள்.	ெவயில்	உச்சிக் 	வந்தி ந்த .

காைலயில்	அப்பா	கிளம்பியேபா 	தா ம்	கிளம்பிய .	 ளியம்பிஞ் க ம்	காவாய்
நீ ம்	வயிற்ைற	என்னேவா	ெசய்வதாய்ப்	பட்டா ம்	பசி ம்	எ த்த .	சின்னம்மா
பயம்	வந்த .

என்னடாப்பா	ேநற்ெறல்லாம்	பதவிசாய்	அப்பாவிடம்	ஒண் 	நின்றேதன்
பார்த்ேதன்.	அந்தக்	 ம்பத் 	ைபயன்க க்ேக	கால்	தரிக்காேத.	வா.	ேபாய்
ைககால்	க விவிட் 	சாதம்	பிைசஞ்சி	ைவத் 	கவிழ்த் 	 யி க்கிேறன்.
சாப்பிட் விட் 	தட்ைட	க வி	ைவ.	சீக்கிரம்	வா.	சித்தப்பா	நிலத் க் ப்
ேபாயி க்கிறார்.	சாதம்	எ த் க்	ெகாண் 	ேபாகேவண் ம்.

பைழய 	இப்ப ம்,	உப் 	ஊ காய்,	அப்பா	ேவ 	இல்ைல.	அ ைக	வந்த .
சின்னம்மா க் 	பயந் 	ேவகமாய்	வி ங்கினான்.	எத்தைன	நாட்கள்.
எவ்வள 	ேநரம்	தின் வாய்	ெபாம்மனாட் யாட்டம்.	வயி 	ெராம்பிவிட்டால்
எ த் 	ைவத் விட் 	சாப்பிேடன்.	அைடக்க மா.	 ழிையப்	பா .	அ க் ள்ேள
அ ைக.	அ தான்	அம்மாைவ	அப்பேவ	வி ங்கியாச்ேச.	எ க் 	அ ைக.
இங்ேக ம்	வி ங்கவா.
சாதம்	ேபா மா.	ேபாதாதா.	இன் ம்	பசிக்கிறாற்ேபால ம்	இ ந்த .	ெசத் ப்
ேபான	அம்மா	தம்பி	பாப்பாவால்	ெசத் ப்ேபானதாய்	ெசால்லியி ந்தார்கள்.

அப் றம்	 ைறக்கலாம்	தட்ைட.	சீக்கிரம்	கிளம் .	சித்தப்பன்	காத்தி க் ம்
பசிேயா 	ெகா த் ட் 	வந் 	மா ங்க	வ ம்	ெகாட்டாய	திறந் விட்
தண்ணிகாட் 	கட் 	ைவக்க	ேபாட ம்.
அவசரத்தில்	நிஜாைர	 க்கி	விட் க்	ெகாண் 	உயரம்	உயரமான	வாசக்
கால்கைளத்	தாண் யேபா ,	ெபரிய	 க் 	அதில்	இ த்த .	தைலயில்
ந க்ெகன	 ட் னாள்	சின்னம்மா.
அம்மா	.

அங்கயி ந்த	வைரக் ம்	பள்ளிக் டத் க் 	எங்க	ேபானார்	உங்கப்பா.	அவ க்
பயந் 	மா 	ேமய்க்க ம்	ஏர க்க ம்	ெவயில்ல	காய ம்.	எல்லாம்	அந்தக்	கிழம்
ெசஞ்ச .	ெபால்லாத	கிழம்.



அப்ப 	ெசால்லாேத	அவங்களால	 ஞ்சத	ெசய்தாங்க.	நம்ம	தைலெய த்
அப்ப .	யாைர ம்	 த்தம்	ெசால்லக் டா .	இப்ப	ெகட்டா	ேபாயிட்ேடாம்.
ஆனால்	வீ .	அேத	 த்தி.	அேத	ேகாணல்.	எப்ப ேயா	ெகாஞ்சம்	ப த்
அவனவ க் 	ஓடாய்	உைழத் 	என்ன	லாபம்.

ஆமாம்.	ஊரா க் 	உைழக் ம்ேபாெதல்லாம்	உடம்பில்	வ வி ந்த .	கா க்
ெச ப்பாய்	ேதய்ந்தாயிற் .	பணத்ைத ம்	ேமாச 	ெசய்தேதா 	ைக	 க்கி ம்
விடவில்ைல	யா ம்.	நானாய்	எ ந் 	நின்றேபா 	என்	உடம்பில்	வ 	இல்ைல.
தைலவிதி	அவ்வள தான்	பாக்யம்.
ெசான்ன	ேபாெதல்லாம்	ேகட்டால்தாேன	.	இவ	ேபாய்	நமக் 	ெசால்றதான் .
எப்ப ேயா	அ 	இ 	நடந் 	ப ச் 	ேபா ங்க.	இனி	நடக்க	ேவண் ய	பாக்க ம்.
தனக் 	தைல	நைரத் 	விட்ட 	ேபால	அவ க் ம்தான்	தைல	நைரத்
விட் க்கிற .	ஏன்	நடந்தைதெயல்லாம்	ெசால்லி	ேவதைனப்பட	ேவண் ம்.
உடம்பால்	இனி	 யா .	இரண் 	ேபரா ம்,	என்	பலம்.	என்	உைழப் .	என்	ேவகம்
என்	 யற்சிகள்.

இப்ப ம்	தன்ைனப்	பற்றித்தான்	நிைனப் .	அப்ப ம்	இேத	தான்.
எந்தைலெய த் .	நானாயி க்கேவ	ம சன்	 ம்பம்	ெகளரவம் 	இ க்கிறார்.
எல்லாம்	ெசய்தாயிற் .	இனி	 யா .

நான்	வாழ்ந்த 	ெபாய்யா.
எப்ப 	தி ெரன் 	தான்	தன்	பிள்ைளக க் 	அறிவில்	 ைறந்தவனாக ம்	உலக
அ பவம்	இல்லாதவனாக ம்	ஒன் மில்லாதவனாக ம்	ஆகிவிட்டான்	என்பைத
நிைனக்க	அவன்	 யர ற்றான்.	உடல்	பலமிழந்ததில்	மன ம்	நிைலயிலில்ைல.

ைபயன்களின்	கன லகமாய்	இ ந்த	பட் னத்திற் 	அைழத் ப்ேபாய்	இ தான்
உயிர்	காேலஜ்.	இ தான்	ெசத்த	காேலஜ்.	இ தான்	ஆலமரம்	எனக்	காண்பித்
ெபரிய	ஓட்டலில்	 பன்	வாங்கிக்	ெகா த் 	ஆட்ேடாவில்	ஏற்றி	எெலக்ட்ரிக்
ெரயினில்	அ பவப்ப த்தி	பயத்தினால்	பின்வாங்கி	விழாமல்	பின்னால்	நின் ,

அவ்வள 	தண்ணி ம்	அைலகளாக	ஆர்ப்பரித் 	கால 	மணைல	பறித்
ெசல்வைத	பயப்படாமல்	நின் 	ரசிக்க ம்,	கடல்	நீைர	நாக்கில்	 ளிவிட் 	எப்ப
உப் ெவனத்	ெதரிய	ைவத் ,	 ரத்தில்	கப்பைலக்	காட் .

அவ ைடய	வழியில்	ேநர்ைமயாய்	நடப்பதாய்	நிைனத் 	ஏேதா	சம்பாதித் ,	தான்
அைலந்தைதப்	ேபால	தன்	பிள்ைளகள்	அைலயக்	 டாெதன	நிைனத்த
உண்ைமயில்ைலயா.
வாழ்க்ைக	என்ப 	என்ன.

அைலச்சல்.	நிம்மதியின்ைம.	கவைல.	உைழத் ம்	ேபரில்லாமல்	ேபாவ .	இரவில்



சரியாய்	 க்கம்	வராத .	ேநாய்.	தன்	ராசி	தான்	காரணம்.	எல்லாம்	ைக
மீறிவிட்ட .	எதி ம்	 	நம்பிக்ைகயில்ைல.	தன்	எண்ணங்கைள,	வி ப்பங்கைள
ெவளியில்	ெசால்ல ம்	அவநம்பிக்ைக	ேதான் கிற .	ஏற்பார்களா.
சி வயதிலி ந் 	தான்	பழகிய,	வாழ்ந்த	வாழ்க்ைக ம்	இப்ேபா 	இ ப்ப ம்
ஒன்றில்ைலயா.	தன்ைன	ஒ க்க	 யல்கிறார்களா.	நான்	இவ்வள தான்	என்ப
எப்ப .	தன்	அ பவத்தில்	ெதரிந் 	ெகாண்ட ,	உண்ைமெயனச்	ெசால்வ
ஏளனத்திற் ரியதாகிவிட்ட .	பணம்	சம்பாதிக்காத தான்	காரணம்.	தன்ேனா
வளர்ந் 	வாழ	ஆரம்பித்தவர்களில்	பலர்	பணக்காரர்களாயி க் ம்	ேபா
தன்னால்	ஆக யாததற் 	தான்	மட் ேம	காரணமா.	பிற மில்ைலயா
எப்ப ம்தான்	தான்	தான்.	தான்	நிைனக்கறாப்ேபாலதான்	எ ம்	ெசய்ய ம்,
ண ம்	 ர .	அேதாட	எல்லாைர ம்	நம்பி	நம்பி	ஏமாந் டற .	எப்பனா	நான்

ெசான்னத	எ த் க்கின	நாள்	உண்டா.

மனதில்	ெவ ப் 	வழிந்த .	நீ	ெசால்லாேத.	நீேய	ெசால்லாேத.	நீ	ெசால்லாேத.
கண்கள்	அயர்ந்தன.	இர .

பைழய	தப் 	சரிகைள	ேபசி	ஆத்திரப்பட் 	ெவ ப்ேபற்பட் 	இ தானா	 ம்ப
வாழ்க்ைக.
எந்த	விதத்தில்,	திட்டமிட்டா	ைபயன்க ம்	ெபண்க ம்	வளர்ந்தார்கள்,
வளர்க்கப்பட்டார்கள்.	எப்ப ேயா	வளர்த்தார்கள்	என்ப வா	உண்ைம.

ெவளி	உலகில்	நடந்த	நிகழ்ச்சிகள்	யாைர	எப்ப 	பாதித்தன.	ெவளி	உலகில்	நடந்த
நிகழ்ச்சிகள்	யாைர	எப்ப 	பாதிக் ம்	அல்ல 	பாதிக்கேவண் ம்	என்கிறாய்.
ன் 	காலங்கைள ம்	என்னால்	எப்ப 	உணர ம்.	47	வைர	மகாத்மா

காந்தியின்	ேபாராட்டத்தில்	அவன்	ஏன்	கலந் 	ெகாள்ளவில்ைல	என் 	காரணேமா
சமாதானேமா	நான்	எப்ப 	இன் 	76ல்	ெசால்ல	 ம்,	பைழய	உணர்ச்சிகள்
பாதிப் களாய்	மாறி	நிற் ம்ேபாேத	பலர்	 ன்யங்களாய்	திண்டா 	விழிக் ம்ேபா ,

அப்ப யானால்	அரசியல்	ேபாராட்டங்களில்	ஈ படாமல்	 ம்ப	ேபாராட்டங்களில்
மனிதன்	தன்ைன	அழித் க்	ெகாண்ேட	ேபாவைத	நீ	வி ம் கிறாயா.

ம்ப	ேபாராட்டத்தில்	ெஜயிக்காத தான்	இன் ம்	வி யேவயில்ைலெயன	அரற்ற
ைவக்கிற 	என் தான்	ெசால்ல	வா	ேறன்.	ேபாராட்டம்	என்பைத	இன்ன ம்
ெகாச்ைசயாகேவ	 ரிந் 	ெகாண் ப்ப தான்	ேவதைன	என்றான்	 மாரசாமி.
உள் ம்	 ற மாகப்	ேபாராட்டம்

�������,	1976
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ெதாைலவில்	வ ம்	ேபாேத	அந்த	எ ைம	பார்ப்பவர்	கவனத்ைத	ஈர்ப்பதாக
இ ந்த .	 ன்னால்	ஒ 	எ ைம	பின்னால்	மற்ெறா 	எ ைமெயன	ந ேவ
கிழவெனா வன்	ஓட் 	வந்தான்.	எ ைமகைள	விட	அவன்
ப்பைடந்தவனாக ம்,	தளர்ச்சியைடந்தவனாக ம்	ேதாற்றமளித்தான்.	தடம்

ேதய்ந்த	வழியில்	ெசன் 	வ ம்	ேபாக் ள்ளைவெயன	அவற்றின்	நிதான
நைடகாட் ய .	அந்தக்	காைல	ேவைளயில்	ஓரளேவ	ேபாக் வரத்தி ந்த
அச்சாைலயில்	ஊர்திகளின்	தடத்திற் ள்	எ ைமகள்	நைட	பிசகி	ெசன் விடக்
டாெதன்பதில்	மட் ம்	அக்கிழவன்	கவனமாயி ப்பதாய்த்	ேதான்றிய .	 தல்

எ ைமயின்	 கத்தில்	சடாெரனப்	 லப்பட்ட	சிகப் க்	 ழம் தான்	பார்ப்பவர்
கவனத்ைதக்	கவர்வதாயி ந்த .	க த்த	எ ைமயின்	 கத்தில்	வழிவ
ரத்தம்தானா	என	உ தி	ெகாள்ள	மீண் ம்	பார்க்க	ைவத்த .	ரத்தம்தாெனன
உணர் 	மீள ம்	அதன்	மீ 	பார்ைவைய	ஈர்த்த .	 ர்க்ைகயின்	க த்த	மார்பில்
சிகப் ச்	ேசைலயின்	ேமலாக	சிகப்பிைனச்	ெசாரிந்தி ந்த 	ேபால	அந்தச்	சிகப் ச்
ெசாரியல்.	 ங் மச்	சிவப்பாக	ரத்த	விளா .	மண்ைடயிேலா,	 கத்திேலா
ஒ வன்	பலத்த	அ யால்	ெநற்றி,	கண்,	 க் ,	வாய்	மீதாக	ரத்தம்	வழிய
வ வைதப்	ேபால	அ .	அந்த	எ ைமயின்	ந 	 கத்தில்	ெபரிய	சிகப் 	வட்டத்தில்
இ ந் 	ரத்தம்	ஒ கி	இ ப்ப 	அ 	இன் ம்	சற் 	அ ேக	வரப்	 லப்பட்ட .



தனியார்	ம த் வ	இல்லம்	 ன்	ம த் வர்	வரைவ	எதிர்ேநாக்கி	 மாரசாமி ம்
கல்பா ம்	ப ய ேக	சாைலைய	ேநாக்கி	அமர்ந்தி ந்தனர்.	 மாரசாமியின்
உடல்நிைலயின்	ெபா ட் 	சற் 	காைலயிேலேய	ெசன்றால்	 ட்டம்	 ைறவாக
இ க் ெமன	ெசன் விட்ட ,	சாைலையப்	பார்க்கைவத்த .	அப்ேபா தான்
ரத்தத்தின்	சிகப் 	வீச் 	வந்த	எ ைமைய	கவனத்திற் 	ெகாணர்ந்த .
ெதான் ெதாட் 	எல்லா	மி கங்கைள ம்	விட	மா கள்	தான்	ஒவ்ெவா
காலத்தி ேம	மனிதரின்	ெசல்வங்க ள்	ஒன்றாக	க தப்ப பவனவா ள்ளன.
மா களி ம்	எ ைமகள்	எல்லாக்	காலநிைலயி ம்	அதிக	ெபா ள்	வரைவத்
த வனவாய்	உள்ளன.	எனி ம்	ஏேனா	எ ைமகள்	அவற்றின்	தனியான
ணாதிசயங்கள்	காரணமாய்	 ராண	கைதகளி ம்	மனிதரின்	ேநாக் களி ம்

இரண்டாம்	இடத்ைத	அல்ல 	ம ப் 	 ைனையப்	ெபற் ள்ளன.	ப க்கள்
பராமரிப் 	மி ந்த	ெசலைவத்	த வ 	ேநாய்வாய்ப்ப ம்	 	மி தி	கவனம்
அதிகம்	ேதைவ	எனெவல்லாம்	இ ப்பி ம்	அைவதான்	ெசல்வத்திற் 	 றியீடான
ேதவைதயின்	இ ப்பிடமாகக்	க தி	 சைன	ெப கின்றன.	எ ைமகள்
அரக்கத்தனத்தின்	 றியீடாக்கப்பட் 	பலி	ெகாள்ளத்தக்கைவ	என	உ ப்ெபற்
விட்டன.	இ 	எப்ப 	நிகழ்ந்த .

ெப ம்பா ம்	பால்	பாற்ெபா ட்கைள	விற்பைதத்	ெதாழிலாகக்	ெகாண்ேடார்
மட் ேம	அதிகமாக	எ ைமகைளப்	பராமரித் 	வ வதாய்த்	ேதான் கிற .	ஓரி
மா கைள	பராமரித்தா ம்	வீ களில்	ப க்கைள	மட் ேம	பா க்காக	வளர்ப்ப
ெதாடர்ந் 	உள்ள .	 மாரசாமியின்	வீட் ம்	ஒ 	ப மா 	இ ப்பெதன்ப
நிகழ்ந் 	வந்த .	அப்பா க் 	பால்	ராசி	இல்ைல	எ ம்	அம்மாவின்
ெவளிப்பைடயான	 ற்றச்சாட் ைன ம்	மீறி	ஏேதா	ஒ 	ப 	வீட் ல்	இ ந்த .
க் ,	வாய்	 ம்	கறந்த	பாலின்	 ைர	ப ய	ெநய்	சாய்ச்சிக்	 க் ம்

தம்பிப்பய க் ப்	ேபாட் யாகத்	தா ம்	 க்க	இவ ம்	ேபாட் யிட்ட ண் .
ெவள்ளிக்கிழைமகளில்	இ க் ம்	ப 	 ளிப்பாட்டப்ப ம்.	தைலயிலி ந் 	வால்
வைர	மஞ்சள்	தடவி,	 ங் மப்	ெபாட் 	ைவத் 	தீபம்	காட் ம்	அம்மா.	தீபத்	தட் ல்
இ க் ம்	வாைழப்பழம்	அந்தப்	ப க்ேக	தரப்பட் வி ம்.	சாமி	தட் ல்	இ க் ம்
பழத்ைத	ேபாலல்லா .	எ ைம	ஒன் 	எந்த	காலத்தி ம்	இ ந்ததாகேவா
வழிபடப்பட்டதாகேவா	நிைனவில்ைல.	இத்தைனக் ம்	ஒ 	சில	வீ கள்	தள்ளி
இ ந்த	பால்	வியாபாரம்	ெசய்தவர்	வீட் ல்	ப க்க டன்	அதிகமாக	எ ைமக ம்
இ ந்தன.	எ ைமப்பால்	ெகட் யாக	இ க் ம்.	ப வின்	பால்	சற் 	நீர்த்
இ க் ெமன்ப தான்	 தலில்	ெதரிந்த .	ப 	ெவண்ெணய்,	ப ம்ெநய்	ேகாரப்
பட்டனேவ	தவிர,	எ ைம	ெவண்ெணய்,	எ ைம	ெநய்	தனிேய	இ ப்ப
ெதரியவில்ைல.	எ ைமகளின்	பால்	பாலாகேவ	விற்பைனயாகிவி ம்	ேபால	ஒ
ேதாற்றம்.	ஆனால்,	எ ைமப்பாட் ப்	பாலின்	விைல	மட் ம்	ப வின்	பாைல	விட
அதிகமாய்	இ ந்த .	காபி	சாப்பி பவர்கள்	மட் ேம	அ 	ெகட் யாக
இ ப்பதற் ம்,	எவ்வள 	தண்ணீர்	ேசர்த் ம்,	எத்தைன	ேப க் ம்	வழங்கலாம்



என்பதற் மாக	அதிகம்	வி ம் வதாய்த்	ேதான்றிய .	ெபா ள்	லாபம்	த வதில்
எ ைமகள்	 ன்	நின்றா ம்	 ட,	அந்த	நந்தர்களின்	தைலவனாக
றப்பட்டவனின்	நிழலில்	 ட	ப க்கைள ம்,	ப ங்கன் 	கைள ந்தான்

எ தியவர்கள்	ேசர்த்தி ந்தார்கேள	தவிர,	எ ைமகைள	ஏன்	அவற்றின்
கன் கைள ம்	 ட	அ ேக	ேசர்க்க	வி ம்பவில்ைல.	ஆனா ம்,	வள்ளல்	ப க்கள்
என்றேதா 	கைனத்திளங்	கற்ெற ைம	கன் க்கிரங்கி	என்றதால்	ஆண்டாள்
பாைவயின்	காலப்ேபாக் 	எ ைமகள்	நிைனந் 	 ைல	வழிேய	நின் 	பால்ேசார
நைனத்தில்லம்	ேசறாக் வதால்	நற்ெசல்வ	ரி ந்தைதக்	காட் கிற .	என்றா ம்,
அந்தப்	ப 	மிக	நல்லத 	பாப்பா	என	ஒ வ ம்;	ேதாட்டத்தில்	ேம 	ெவள்ைளப்ப
என	மற்றவ ம்	 ழந்ைதக க் 	ஊன் வ தான்	நிற்ப .

எ ைமயின்	மந்த	கதி	 ளி ம்	மைழ ம்	ெவயி ம்	சட்ைட	ெசய்யப்படாதனவாய்க்
க தப்ப வ ம்,	எ ைமத்	தைலக டன்	மகிஷர்களாய்	அரக்க	மாந்தர்கள்
உ ெவ த்ததால்	கட ள்	மாந்தர்கள்	சாய்த்த	கைதகள்	இவற் க்ெகல்லாம்	அதன்
உ வத் டன்	நிறம்	 ட	எதிரியாக்கி	இ க்கலாம்	எனத்	ேதான் கிற .	க த்த
கம்,	க த்த	வைளந்த	ெகாம் கள்,	 ட்ைடக்	கால்கள்,	படர்ந்த	 ,	ப த்த

வயி ,	சிம் 	வால்,	ப ப் 	 	எல்லாம்	க ப் .	க த்த	எமனின்	ஊர்தியாக
க த்த	எ ைம.	சிவந்த	 ர்க்ைகயின்	கால யில்	க த்த	எ ைமத்	தைல.	நாய்,
பன்றி,	ஆ 	மா கைள	விரட் 	அைவ	ஓ ம்	மகிழ்ச்சியின்	பின்னால்
விரட் ேயா ம்	சி 	வயதில்	 ட	எ ைமகள்	எளிதில்	ஓ யதில்ைல.	நின்ற
நிைலயில்	க த்ைத	மட் ம்	வைளத் 	ெபரிய	கண்க டன்	வைளந்த
ெகாம் க டன்,	தைல	தாழ்த்தி	நிைலத் ப்	பார்க் ம்	எ ைமகள்	பயத்ைதத்
தந்தி க்கின்றன.	அைவ	என்ன	ெசய் ேமா	என்ற	கிலி	அ வயிற்றில்	பர ம்.
விரட் 	ஓட	ைவப்பைத	விட் 	அச்சத் டன்	பின்	வாங்க	ைவக் ம்.	ஆனா ம்,
மா 	ேமய்க் ம்	சி வர்கள்	எ ைமகளின்	படர்ந்த	 கில்	உட்கார்ந் 	சி
ெகாம் க டன்	ேமய்க் ம்	ேபா ம்,	அவற்ைற	விரட் 	அைவ	ஓ ம்ேபா ம்,
விழாமல்	பற்றியி க் ம்ேபா ம்	பார்த்தால்	அைவ	பய	உணர்ைவத்
ேதாற்றிவிப்பதில்ைல.	எ ைமக ள்	ெகாம் கள்	 ட்ட	மண்ைட	ேமாதி	சண்ைட
நடக் ம்.	மனிதைர	 ட் யதாக	ேகள்விப்பட்டதில்ைல.

எ ைமத்தனம்	அ த்தவரிடம்	இ ப்பதாக	ஒ வர்	மற்றவைரப்பற்றிக்	க வ ம்
என் 	ஆரம்பித்தெதனத்	ெதரியவில்ைல.	ப மாட் த்தனம்	என்ப 	பரவலாகக்
காணப்படவில்ைல.	கட் ன	ப மாதிரி	இ ப்பதாக	ெபண்கள்	நிைலப்	பற்றிப்
ேபசமட் ம்	ப க்கைளப்	பயன்ப த் வ ம்	மங்கி	வ வதா ள்ள .	சி
வயதிலி ந்ேத	எ ைம	என	ெமாழியப்பட் 	ஆசிரியரா ம்	உ தி	ெசய்யப்பட்
அப்ப ேய	வளர்ந் 	நிற்பவர்கள்	அதிகெமன ம்	ேதான் கிற .	இந்நிைலதான்
அதாக	மா வ 	வ த்தத்திற் ரிய .	எ ைமகளில்	இ வைக	இ ப்பதாக
அவ்வைகெயான்றில்	தன்ைன ம்	ேசர்த் க்ெகாண் 	ஒ வர்	ெசான்னார்:



ஒ வைக	எவ்வள 	மைழக்	ெகாட் னா ம்	நின்ற	இடத்திேலேய	நகரா 	நின்
ெகாண் ப்ப .	பாதிமைழயில்	தி ெரன	உற்சாகம்	கிளம்பி	ேசற்ைறக்	கிளப்பி
ங்காரமிட் 	தைலைய	ஆட் க்ெகாண் 	நா கால்	பாய்ச்சலில்	தப்பத் 	தப்பத்

என	ஓ வ 	இரண்டாம்	வைக.	இந்த	இ வைகயா ேம	பயன்	ஏ மில்ைல.
நீங்க ம்	அ ேபால.	எ ைம	வைக	ஒன் 	எ ைம	வைக	இரண் 	என
ன்னி ந்த	வர்கைள	வைகப்ப த்தி,	இ வைக	எ ைமக ேம	எங்ேக

ேகாபித் க்ெகாள்ளப்	ேபாகின்றனேவா	என	அஞ்சி,	தா ம்	அதில்	ஒ வைகெயன
ேசர்த் க்ெகாண்டார்.	ேகட் 	நின்ற	இ 	வைகக் ம்	ஒ வைகத்	தி ப்தி.
ெசான்னவ ம்	ெசால்லப்பட்டவர்க ம்	எ ைமகளாகேவ	இ ப்பதில்.
எ ைம	மாட் த்தனம்	எனப்ப வ 	ஒ 	ேதசிய	 ணமாகி ள்ள
வ த்தப்படக் ய	ஒன்றா	அல்ல 	மகிழ்ச்சிக் ரிய	நிைலயா.	எனி ம்	சில
எ ைமகள்	பல	எ ைமகைள	அடக்கி	ஆள்வ 	ெதாடர்ந்த	நிகழ்வாய்	உள்ள .
தாங்க ம்	எ ைம	அவர்க ம்	எ ைம	எனப்	பன்ைமயின்	சகதிக் ளியலில்
மந்தம்	திைளக் ம்	மகிழ்ச்சி.	த த்த	ேதா ைடயன	ேசற்றில்	திைளப்பைத
அல்ல 	ேசற்ைற	உண்டாக்கி	திைளப்பைத	வழியாகக்	ெகாண் ள்	ளனவாய்
ேதான் கிற .	பன்றி,	யாைன,	காண்டாமி கம்...	அப் றம்	எ ைமகள்	ேசற்றில்
ரண் 	எ ந்தால்தான்	என	ஒ 	தவிப் ,	ேவகம்,	ேதடல்.	எதிலி ந்ேதா	எைதேயா
காப்பாற்ற	அவற் க் 	ேசற் 	 ச் 	ேதைவயாகலாம்.	மனிதர்க க் 	ேவ 	மாதிரி
ேதைவப்படலாம்.	ஆறாவ 	அறி 	உள்ளவர்களாயிற்ேற.	இைத	ம ப்பவர்க ம்
இ க்கலாம்.	எப்ப ேயா	எ ைம	என	ஒன்ைறக்

ணமாக்கி	ேம ம்	விேனாதமானக்	 ணங்கைளக்	கற்பித் ,	பின்	 ற்றஞ்சாட் ,
அவற்ைற	பலிகடாவாக் வ 	இத்ேதாற்ற	உ வாக்கத்தில்	ெகா ரஞ்ேசர்ந்
காலங்காலமாக	இலட்சக்கணக்கான	எ ைமகள்	மண்ைட	சிதற க்கப்ப வ .
ரத்தம்	ெகாட் 	நாக் 	ெவளித்தள்ளி	கால்கள்	ம ந் 	வீழ்கின்றன
இம்மா டர்களால்	தாங்கள்	 ைனந்த	கைதகைளக்	கண் 	தாங்கேள	அஞ்சி,
மற்றவைர ம்	பய த்தி,	பயம்	நீக்க	ேதவைதகைள	ரத்தத்தில்	 ளிப்பாட்
ளிரைவக்க	கத்திக் ம்	 லத்திற் ம்	மாண்ட	எ ைமகள்	எண்ணப்பட

இயலாதன்.	பத் 	பதினா 	எ ைமக்கடாக்கைள	வரிைசயாகக்	கட் 	க த்ைத
ஒேர	வீச்சில்	வீழ்த் வதால்	ெகாட் ம்	ரத்தத்ைத	அப்ப ேய	வாய்ைவத்
உறிஞ்சிக் க் ம்	ஒ 	 ட்டத்தின்	வழிபா 	பற்றி	அறிந்தேபா 	சி வயதில்
அச்ச	உணர் 	ேமேலா	தற்ேபா ?

ரத்தந்தான்	வழிகிற 	என்ப 	அந்த	எ ைம	அ ேக	ெந ங்கியேபா
உ தியான .	கல்பா	அந்த	எ ைமயின்	அைச கைள	இைமக்கா 	பார்த் 	ேபச
இயலா 	 மாரசாமியின்	ேதாைளப்	பற்றினாள்.	ெகட் யானத்தம்	நிறம்	க த்த
கம்	பின்னணியாகக்	காண	அதிர்ச்சித்த வ தான்.	வலி ம்	ேவதைன ம்

அதன்	கண்களில்	ெதரிகிறதா.	ஏன்	அ 	வலியால்	அரற்றாமல்	நடக்கிற .



தைலைய	சற் 	ேமல்	 க்கியப 	நாக்ைக	இட ம்	வல ம்	மாற்றி	மாற்றி	 க்கின்
ேம ம்	உள் ம்	 ற ம்	எட் ம்	வைர	நீட் 	நக்கித்	 ைடப்ப 	இைடவிடா 	நடக்க
அ 	நடந் 	வந்த .	ெநற்றியின்	ந 	ேமட் ல்	வட்டச்	சிகப்பிலி ந் 	ஒ ம்	ஓர
நீள	ரத்தக்கசிவில்	நாக் 	ெதா வ 	ெகாஞ்சம்தான்.	காயத்ைத	 ற்றி	சிவந்த
வீக்கம்	க த்த	ேதாைல ம்	மீறித்	ெதரிந்த .	 மாரசாமியின்	 ன்ேன	அ
வந்தேபா 	இவன்	விதிர்விதிப் ற்றான்.	சில	வினா களில்	அந்த	எ ைமக ம்
கிழவ ம்	கடக் ம்	நிைலயில்	ஏ ம்	ேகட்கத்	ேதான்றா 	நிைலப் ற்றான்.
என்னயி .	ஏன்.	 லத்தால்	 த் ப்	ெபற்ற	மகிஷத்	தைலேபால.	யார்
த யால த்தி ப்பார்கள்	இப்ப .	 ள்ேவலியில்	தைலைய	 ைழத் 	எைதேயாத்
தின்னப்	ேபாய்	கிழிக்கப்பட் க் மா.	 க் 	 வைத ம்	க நீர்த்ெதாட் யில்
ைழத் 	ஊறிய	பிண்ணாக்ைக	அவசரமாய்த்	ேத 	க நீைர	வீணாக்கி

கட்ைடயால்	அ வாங்கியி க் மா.	ஆனா ம்	அந்தக்	காய ம்	அதிலி ந்
ஒ ம்	ரத்த ம்	எந்தச்	சமாதானத்ைத ம்	ஏற்கா .	ேகாபம்	ேமலிட	எ ைம
பற்றிச்	ெசன்ற	அந்தக்	கிழவைனப்	பார்த் 	இைரந்தான்	 மாரசாமி.
என்னய்யா	இவ்வள 	ரத்தம்	ஒ 	ரணத்திலி ந் .	இப்ப யா	அ ப்பார்கள்.
அ 	டாக்டர்கிட்ட	இட் ப்	ேபாகேல.

கிழவன்	ெம வாய்	இவைனத்	தி ம்பிப்பார்த்தவன்	சில	வினா கள்	கழித்
தைலையத்	தாழ்த்தி	ெசான்னான்.

அ யில்லீங்க.	அ த்தமா	கயி 	கட் 	கட் 	காயங்க.	அ வா	சரியாப் ம்.
ேவ 	ேபச் க் 	 ன்	கிழவன்	எ ைமக டன்	பக்கத் 	சந்தில்	தி ம்பி
மைறந்தான்.	 மாரசாமி	ெசயலற்றவனாய்	அந்த	சந்தின்	ெவ ைம	 ைனைய
ெவறித்தான்.	சற் ம்	நி த்தா 	இட ம்	வல மாக	தன்	நாக்ைக	நீட் 	எட் ய
வைரயில்	ஒ ம்	ரத்தத்ைத	நக்கி	 த்தப்ப த் ம்	எ ைமக் 	அதற் 	எட்டாத,
நாக் 	பட யாத	ெநற்றிேமட் ல்	ரணம்	ஏற்பட் ந்த தான்	ேம ம்
வ த்தத்த வதாயி ந்த .	தன்	நாக் 	எ வைர	எட் ம்.

����������,	1989
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வான்	ஓ வ ம்	ஆட் க்	 ட் 	ேகாழி	 ைரத் 	விைளயா ம்	நாய்கைளப்	பார்த்
ைகெகாட் க்	ெகாண் ந்தான்.	சிறி 	ேநரம்	என்	 கத்ைத ம்	ஆராய்ந்தான்.
ஓங்கிக்	ேகட்ட	நாய்க் ச்சல்	இ வரின்	கவனத்ைத ம்	அப்பக்கம்	தி ப்பிய .
விைளயா க்	ெகாண் ந்தைவ	எப்ேபா 	சண்ைடயிட	ஆரம்பித்தன.	எ 	எேதா
எதற்காகக்	 ைறப் 	என்பைதப்	பார்க்கப்	ேபாய்	வாண் 	வா க் ப்	பதிலாக	நான்
அவற்ைறப்	பின்ெதாடர்வ 	நடந்த .

இ ந்த	இரண் 	நாய்க க் 	இைடேய	 திதாய்	ஒ 	அைரக் ட் 	நாெயான்
ேநாஞ்சானாய்	மாட் க்	ெகாண் ந்த .	 ற்றி	வைளத் த்	தாக்க	 ற்பட்ட	ெபரிய
நாய்க டன்	உ ண் 	எ ந் 	கத்தி	பல்ைலக்	காட் 	பய த்தி ம்	பயந் ம்
ஒ ங்கி	ெவட	ெவடத்த .	மண்ணில்	 ரண் ம்	ெவளிவாங்கி	பின்னால்	நகர்ந் ம்
அந்தத்	ெத 	எல்ைலையக்	கடப்ப 	அதன்	எண்ணமாயி க் ெமன	 லப்பட்ட .
இ 	ெபரிய	நாய்கள்	தவ்விக் தித் 	பின்னங்	கால்களால்	தைரப்	 திையக்
கிளப்பி	 ன் ம்	பின் ம்	பாய்ந் 	உ மி	எப்ப ம்	மாட் க்ெகாள்வைதப்
பி ங்காமல்	வி வதில்ைலெயனச்	 ற்றித்	தாக்கின.	பதி க் 	க 	வாங்கிவிடக்
டாெத ம்	எச்சரிக்ைக ம்	அவற் க்கி ந்த 	ெதளிவான .	க த் க்
த வைதவிட	அச் த் வ தான்	ேநாக்கெமன ம்	ேதான்றிய .	எல்ைல

ஆதிக்கத்ைத	நிைலநாட் வ ம்	ெவளி	ஊ வைல	உடேன	விரட் 	அ ப்ப ம்



எவ்வள 	காலமாக	நடந் 	ெகாண் க்கிற .	ஊ வல்	ஆதிக்கமாவ ம்
நிகழ்வ தான்.	 டா .

அடர்ந்த	வனங்களில்	இந்த	எல்ைல	விளிம் ம்	மீற ம்	ஊ வ ம்	க ைமயாகப்
பார்க்கப்பட்டன.	தன்னால்	ஆதிக்கம்	ெச த்த	 ெமனத்	ேதான் மள
வனப்பரப் 	எல்ைலகளாக	உ திப்பட்டன.	இந்த	ஆதிக்கம்	நிலப்பரப்ைப	ஆளவா
அல்ல 	மற்ற	வ க் ன்றியவற்ைற	ஆளவா	அல்ல 	ெபண்ண ைம	ெசய்தைத
நிைலநாட் க்	ெகாள்ளவா	.	எத்தைன	ஆண் கள்.	ஆனால்	இைர	ேதட ம்
பசிதீர்வ ம்	எல்ைலகைள	வைரய க்கவில்ைலயா.	தீர்மானிக்கவில்ைலயா.
மண்ணில்	உயிர்ப்பட்ட	ெநா 	என்ப 	 தல்	எரி ம்பசிையத்	தணிப்ப 	 ெவன
வா ம்	வைர	நடப்ப .	நிலம்	நீர்	ெவளி	 வைத ம்	கவந்தக்	ைககளால்
உட்ப த்தி	வி ங்கி ம்	ஆத்திரம்.	 யாத	தன்ைமயில்	கண்ப ம்	ெதாைலவைர
கால்	ஓ க்	கைளக் ம்	வைர	உட்ப த்தி	உள்ேள	விைள ம்	இைர	தனக் த்தான்
தனக் 	மட் ம்தான்	என்ப 	உ தி	பட்ட ம்	மற்ற	ஆதிக்க	உணர் கள்
அரசாள்வ ம்	அ பணிய	ைவப்ப ம்	 ைறயாகிற .	தன்	எல்ைலக் ள்	இைரத்
தட் ப்பா 	ஏற்பட்டாேலா,	ஏற்ப ெமன்பைதத்	தவிர்க்கேவா,	ஏற்படாமலி க்கேவா
அ த்த	எல்ைலக் ள்	 ைழவ ம்	அ ைமப்ப த் வ ம்	அ ைமயாவ ம்.
வாழ்வ 	பின்	அழிவ .	எப்ப ம்	இைரேதடல்	எல்ைலகைள	வ த்த .
உைடத்த .	 திய	எல்ைல.	 கிய	வட்டம்.	 ப் 	உத்தி	ஆதிக்கம்.	இைர.
எல்ைல.	 வைல.

காட் 	விலங்கிலி ந் 	வி பட் 	நாட் 	மி கமாகி	அ ம்	வீட்
நாய்களாகிவிட்ட	பின் ம்	இைர	எல்ைல	காத் க்	ெகாள்வ ம்	ஊ வ ம்
ேகாட்ைடத்	தாண் ச்	ெசன் 	அ ப்ப ம்	ேகாட் க் ள்ளாகேவ	அ 	வாங் வ ம்
நிைலெபற்ற	ெதன்பைத	 தி	கிளப்பிக்	ெகாண் ந்த	நாய்கள்	காட் ன.
இப்ெபா ம்	தற்காப் 	 தன்ைமயானதாகயி ந்த .	வாைல
பின்னங்கால்க க் ள்	இ க்கி	தைலையத்	தாழ்த்தி	பற்கைளக்	காட் 	உ மி
அ பட்ட 	ேபால்	கத்தி	சி சி 	வைளய	மிட்டவா 	அந்தக்	 ட் 	நாய்	தப்பிக்க
இடம்	பார்த்த .	ெவளி ைனக் ப்	பின்வாங்கிக்ெகாண் ந்த .	தன்	இனம்
என்பதால்	மட் ேம	இன்ெனா 	ெவளிநாைய	ஏற்க	உரிைம	நாய்க ம்	தயாராக
இல்ைல.	 ரத்தி	அ க்காவிட்டால்	தாங்கள்	 ரத்தப்	படலாம்.	கிைடக் ம்
இைரயின்	பங் 	 ைற ம்	அல்ல 	கிைடக்காமல்	ேபாகலாம்	என்பைத	அைவ ம்
உணர்ந்தி ந்தன.

இ க்கக் ய	ஒன்ப 	அல்ல 	வா ம்	சிறிய	வய க் ள்,	பிறந் 	ஆ
மாதமானெதன்றா ம்	வயதின்	ஒ 	ப திைய	அந்தக்	 ட் 	நாய்	கடந் விட்ட
நிைலயில்,	அதற் 	என	ஒ 	இடம்	ப தி	எல்ைல	இைர	உ தி	ெசய் 	ெகாண்டாக
ேவண் ம்.	வ வான	இடத்தில்	அ பட்டா ம்	வ க் ைறந்த	ப திேயா	ஆளற்ற
எல்ைலேயா	கிைடக்காமல்	ேபாகா 	என	ஊ வல்.	ெத ப் தியில்	பிறந்



வளரப்	ேபாரா ம்	அதன்	வயதில்	வீ களின்	உடைமயாளர்களால்	வளர்க்கப்ப ம்
சிறந்த	இன	நாய்கள்	அல்ல 	நாட் 	நாய்களின்	வளர்த்தி	அதிகமாயி க் ம்.
உடைமக்காரர்	அவர 	நாைய	சங்கிலியில்	பிைணத் 	உடன்	நடத்தி	வந்தா ம்
அந்தப்	ப தியில்	ேகாேலாச் ம்	நாய்கள்	ேமாப்பம்	பி க்காமல்	வி வதில்ைல.
உ ம க் 	இலக்கானா ம்	பிைணத் வ ம்	மனிதைரக்	க தி	வீட் 	நாய்கள்
விரட்டப்படாமேலா	ேபா ம்.	சில	ேநரம்	இ த் ப்	பி க் ம்	சங்கிலிைய	ேம ம்
இ த் 	 ன்னங்கால்கள்	உயர	கண்களில்	ேகாபம்	பீறிட	ெத நாய்களின்	மீ 	பாய
ற்ப ம்	உயர்ந்த	இன	வீட் 	நாய்க ம்	உண் .	அப்ேபா 	அந்த	ெத நாய்கள்

ெத 	ஓரங்களில்	ப ங்கி	ெவளிவாங்கி	எதிர் றம்	ஓ 	வி வ ம்	நடக் ம்.
ஆனால்,	 ரவலர்	இல்லாத	 ட் 	ேநாஞ்சான்	ெத நாய்	விரட்டப்பட்டா ம்
க பட்டா ம்	ஏேதாேவார்	ப தியில்	வாழ்நாள்	 க்கப்ப ம்	வைரயி ம்
ஊடா யாக	ேவண் ம்.	ேத .	இைர	ேத .	இைர.
தங்கள்	ேகாட்ைட	ைகமாறிவிடக் ய	எதிர்கால	நிகழ்ைவ	ஆபத்ைத	வ ம்ேபாேத
த க்க,	தன் ைனப் 	ேபட்ைட	தாதாக்கள்	தளபதிகள்	மாவீரர்கள்	வீரர்கள்
அஞ்சா	ெநஞ்சர்கள்	ெகாள்ைக	மறவர்கள்,	ஏ ம்	எஜமானர்கள்	இல்லாத
நிைலயி ம்	பாய்ந் 	பாய்ந் 	தாக்கி	 ைரத் 	க க்க	 ற்பட் 	மண்ைணக்	கீறி

தி	கிளப்பி	கட்டம்	கட் 	ெகாண் ந்தன.	ஆனால்	க க் ம்	ேபாக்ைகவிட
ரத்திய க் ம்	தந்திரேம	ஓங்கியி ந்த .	கிராமமாக ம்	இல்லா 	நகரமாக ம்

எவ்வித	ஒ ங் மின்றி	வளர்ந் வி ம்	ஊரின்	ெந க்கமான	ெத 	சந் க்களில்
ஆள்	ஊர்தி	நடமாட்டம்	அ கிய	அளவில்	இந்த	ஆதிக்கச்	சண்ைட	நடப்பைதத்
ெதளிவாக	உணர கிற .	ெப நகரங்களில்	நீண் 	அகன்ற	சாைலகளில்	யா ம்
பிைழத் ப்	ேபாவேத	பாடாக	இ ப்பதால்	இ 	சட்ெடன	 லப்ப வதில்ைல.	யாேரா
யாைரேயா	க த்தால்	நமக்ெகன்ன	நம்ேமல்	வி ந் 	பி ங்காமல்	இ ந்தால்
சரிெய ம்	அச்சஓட்டம்	நில ம்.	அங் ம்	ெவளித்ெதரியா 	பல்கியி க் ம்	தி ர்
நகர்களில்	வளர்ப்பைவ	கா ன்றியி ப்பைவ	அப்ப திைய	காத் க்	ெகாள்வ ம்
அண்ைட	நகர்க க் 	எல்ைலைய	விரிவாக்கிக்	ெகாள்வ ம்	நிகழாததல்ல.
ெப ஞ்சாைல	ஓரக் யி ப்ேபாைர	அண் யி க் ம்	நாய்கள்	விைர ம்
ஊர்திக க் ம்	இைடேய	 ைழந் விட்ட	ெவளிநாய்	ஒன்ைற	அந்தச்	சாைல

	வைர	 ரத்தி	ஓட் யைத	ஒ ைற	பார்க்க ந்த .	பி க்கப்பட்
கம்பியால்	வாய்	கட்டப்பட்ட	நிைலயில்	தப்பி	ஓ வந்த	ெவளிநாய்	க க்க

யாம ம்	பய த்த	 யாம ம்	ெவளிேயற	ேநர்ந்த .	எப்ப ம்	எல்ைல
பா காக்கப்பட் 	விட்ட .

இப்ேபா 	அந்த	 கலான	சந் 	இைண ம்	ெத க் ள்	ேபாராட்டம்
ெசன்றி ந்த .	வான்	என்ன	 ரிந் 	ெகாண்டாேனா,	நாய்களின்	 ைரப் ம்
கத்த ம்	சண்ைட ம்	அறி கமா ம்	திைகப்பில்	சிறி 	அச்ச ம்	ெதரிய
சி கண்கைள	அகலவிரித் 	ைகக்ெகாட்ட ம்	மறந்தவனாய்	அவற்ைறப்



பார்ப்ப ம்	அைணத் 	நிற் ம்	என்	 கத்ைதப்	பார்ப்ப மாக ம்	இ ந்தான்.
ழந்ைதக் 	 திதாக	இ க்கக் ய 	மரபாகிப்	ேபான	எனக் 	திைகப்ைப

அளிக்க	 யாத 	இன் 	வியப் க் ரியதல்ல.	அந்த	விரட்டலின்	
அறிவதில்தான்	ஆவல்.	தள்ளி	நிற் ம்	எனக் .

	

சந் 	இைண ம்	ெபரிய	ெத வின்	பாதியில்	அந்த	 ட் 	நாய்	ெவற்றிகரமாக
பின்வாங்கியி ந்த .	அந்தத்	ெத வின்	 ைவ	எட் ம்வைர	அைத
விரட் ய க்காமல்	ெபரிய	நாய்கள்	விடா	என்ப 	என்	எண்ணம்.	அல்ல
எதிர்ப்பார்ப் .	அப்ேபா 	விரட் ம்	இரண் டன்	 ன்றாவதாக	ஒ 	க த் ப்பட்
கட் ய	நாய்	ேசர்ந் 	ெகாண்ட .	தன்	தைலைய	உயர்த்தி	 கிய	அ களில்
ேவகமாய்	வந் 	விைறப்பாக	ெசல்ல ைரப் டன்	வந்த	 நாைய,	சிறி 	வாலாட்
வரேவற் 	 கர்ந் 	ேசர்த் க்	ெகாண்டன	மற்ற	இரண் ம்.	 	வ 	 ய
ேவகத்தில்	தாக் தலின்	ேவகம்	 ைரப்பின்	அள 	வி வி ப்பான .	இ ைனத்
தாக் தைல	சமாளித் 	பின்வாங்கி	வந்த	 ட் 	நாய்	 ம் ைன
தாக் த க் ள்ளான .	ெவளிேயறக் ட	விடா 	வீ களின்	 வர்	 ைனகளில்
ஓட் 	 கிய	 ட் ைய	க படாமல்	எ ம்	உைடபடாமல்	அ ப்பக் டா 	என்ப
வ 	 யதின்	திட்ட	 	ேபாலப்	 லப்பட்ட .	என்றா ம்,	பிறந்ததில்	இ ந்
வளர்ந் 	ஆ 	மாதம்	அல்ல 	ஓராண் 	வய வைர	உயிேரா 	வைளய	வர	 ந்த
அந்த	 ட் 	நாய்க் 	இந்த	தாக் தல்	ேபால	பல	தாக் தல்கைள
எதிர்ெகாண் க்கக்	 ய	அ பவம்	இ ப்ப 	அதன்	தற்காப் 	நடவ க்ைககள்
பின்வாங்கல்	தந்திரங்களிலி ந் 	ெதரிந்த .	ஓரிடத்தில்	கா ன்றி	அதற் ப்
பின்ன ம்	உயிேரா 	இ ந் 	இைர ம்	நா ம்	கிைடத் 	வாழ்வ 	எப்ப 	எனக்
கற்ப 	 யா தான்.	வாழ்ந்தால்	அதன்	வழித்ேதான்ற க் 	கற்பிக்கலாம்
ெதாடர்	ஓட்டம்.
சிறி 	ஓய்ந் 	நின்ற	 ன் ம்	தயங்கிய	ேநரத்ைத	எதிர்பார்த் 	இ ந்த	 ட் 	நாய்
சற் 	நிமிர்ந் 	ேவகமாய்	ெவளிேய	ஓ ய .	 ன் 	நாய்களி ம்	ெபரிதாக
வ மிக்கதாக	இ ந்த	ஒன் 	சற் 	அலட்சியமாய்	 ைரப்பைத ம்	பாய்வைத ம்
நி த்தி	ெவளிேய	ஓட	 யன் 	ெகாண் ந்த	 ட் 	ெவளிநாைய	ெவறித்
நின்ற .	இரண்டாவ 	நா ம்	 திதாக	ேசர்ந்த	 ன்றாவ ம்	தைலவரின்	அைசைவ
உணர்ந்தைவயாய்	அவற்றின்	தாக் தல்	ேவகத்ைத	 ைறத் 	ெவளிேயற் வைத
மட் ம்	விைர 	ப த் ம்	வைகயில்	ெசயல்பட்டன.	சி ைரப் 	ேவகமில்லாத
பாய்ச்சல்	ேபாக் .	க க்க	 ற்படா 	விரட் ம்	ஆட்டம்.	 ட் 	நாய்	ெவளிநாய்	ஓட
ெத ைனப்	பக்கம்	திறந் விடப்	பட்ட .	இந்த	மாற்றத்ைத	உணர்ந்தைத	அதன்
ெசயல்	மாற்றத்தின்	 லம்	காட் ய	 ட் 	நாயின்	 ர்ைம	வியப்பா	யி ந்த .
அ ம்	 ைரப்ைப	நி த்திய .	ேநராய்	நின்ற .	சிறி 	ஓ 	தைலைய	மட் ம்
தி ப்பி	நிைலைமைய	ஆய்ந்த 	அ .	உர்ெரன்ற	சி 	உ ம டன்	நிைலத் 	நின்



ெவளிேய	தப்பித் 	ஓ வைத	ேம ம்	விரட் வதாய்	பாவைனச்	ெசய் 	ெவவ்ேவ
ேகாணங்களில்	இ ந்த	எதிரிகைள	பார்த்தவா 	 ட் 	நா ம்	நின்ற .	அவற்றின்
ஆதிக்க	எல்ைல	எ வைர	என்பைத	அ ம்	உணர்ந்ததாகத்தான்	ெசய்ைக
காட் ய .	தங்கள்	ஆதிக்கத்ைத	ேமலாண்ைமைய	ஆட்சி	அதிகாரத்ைத
நிைலநாட் ய	கர்வத் டன்	அந்த	 ன் ம்	நின்றன.	கால்கைள	 ன்ேன	ைவத்
தைலைய ம்	வாைல ம்	அவற்ைறப்	பார்க்க,	ெமல்ல	ெவளிேயறியவாறி ந்த
ட் 	நாய்.	சற் 	நிற் ம்	அவற்றின்	ெசய்ைகயில்	நிைலப்பில்	மாற்ற ள்ளதா

எனக்கவனிக் ம்.
ஓ ம்.	ஓ ம்	 ட் 	நாைய	கண்காணிப்பைத	நி த்தி	 ன்னங்கால்கைள
தைரயில்	நீட் 	ெகாட்டாவி	விட் 	ேசாம்பல்	 றித்தபின்	தைலைய	உடல்	 ங்க
உதறி	 தல்	நாய்	தி ம்பி	நடக்கலான .	மற்ற	இரண் ம்	தைலவைர	பின்பற்றி
தி ம்பி	நடந்தன.	சற் 	நின் 	சிறி 	தி ம்பி	 ட் 	நாய்	மீண் ம்	உள்ேள
வ கிறதா	என ம்	உ தி	ெசய்ய	நின்றன.	ஒன்ைறெயான் 	 லவிக்	ெகாண்டன.
அவற்றின்	ெகாஞ்சைல	மாறிவிட்ட	 ழைல	பார்த்தவா 	 ட் 	நாய்	சிறி
நின்ற .	உடன யாக	ேவகமாக	ஓ னால்	இளப்பமாகி	வி ெமன்பைத	அ
உணர்ந்ததாய்த்	ேதான்றிய .	ஒ 	நிைலக் ப்பின்	ேம ம்	நிற்காமல்	தி ம்பி
ஓ ய .	இ வைர	தன்ைன	யா ம்	 ரத்தியேத	இல்ைல	.	எ ேம	நடக்கவில்ைல
ேபால	அதன்	ஓட்டம்.	 ன் 	நாய்க ம்	அைதப்	பார்ப்ப 	 ட	இல்ைல	என்பைத
அறிந்ததாய்	வாைல	உயர்த்தி	ெகாண் 	அந்த	 ட் 	நாய்	ெத ெவளி	விளிம்பிற்
ஓ யி ந்த .

எல்லாேம	சட்ெடன	அ ந் 	அைமதியாகிப்ேபான	ெவற்றிட	உணர் 	தாக்கியதாேலா
மழைலக்	 ரைல	எ ப்பி	வான்	நிைல	ெகாள்ளாமல்	எம்பினான்.	அவைன
இ கப்பற்றி	வான்	வான்	அேதா	ேகாழி	ஆட் க் ட் 	 வி	எனத்	ெத வில்
ேதான்றியவற்ைற	காட்ட	 ற்பட்ேடன்.	அவ க் 	சண்ைட	ேவண் யி ந்த .	அழ
ஆரம்பித்தான்.	எனக் ம்.
	

சதங்ைக,	1997
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என்ன	ெசய்வெதனத்	ேதான்றாமல்	திைகத்தி ந்தான்	 மாரசாமி.	கல்பா ம்
திைகத்தாள்.
இந்த	மி கங்கள்	இப்ப ச்	ெசய் ெமன	ஒ 	ேபா ம்	எதிர்பார்க்கவில்ைல.
கட் ப்பட்டைவ.	ேபா வைதப்	ேபாட்ட	ேநரத்தில்	தின் ம்.	 ர க் க்	கட் ப்ப ம்
எனயி ந்த 	தவறாகப்	ேபாய்	விட்ட 	ேபாலத்	ேதான்றிய .

யாைன,	 லி,	சிங்கம்,	கர ,	மான்,	 ரங் ,	பாம் ,	பறைவகெளன	எங் ம்
அறியக் யைவதான்	அங் ம்	இ ந்தன.	இ நாள்வைர	எல்லாம்	ஒ 	ஒ ங்கில்
இ ந்தாற்ேபாலத்தான்	உணர் .

ஏன்	இப்ப ?	என	 மாரசாமி ம்,	இ 	எப்ப ?	என	கல்பா ம்	ேகட் க்	ெகாண்
நின்றனர்.	எப்ேபா 	 தல்?
அந்த	மி கங்கள்	அவ்வவற்றின்	இயல்பாய்	ஆ க்	ெகாண் ம்	உரசிக்ெகாண் ம்
கர்ந் 	ெகாண் ம்	உ மிக்	ெகாண் ம்,	தாண் க்	ெகாண் ம்,
தித் க்ெகாண் ம்	தாவி ம்	விழித் ம்	ப த் ம்	நின் ம்	தங்கைளப்

பார்ப்பவர்கைளத்	தாங்கள்	பார்த் க்	ெகாண் ம்	இ ந்தனவாய்த்தான்
ேதான்றின.

ேபாட்ட	தீனிைய	அைவ	ஒ க்க	ஆரம்பித்தி ந்தன.



ஏேதா	எங்ேகேயா	பிசகிவிட் க்கிற .	எங்ேக	எ 	எப்ப ெயன	பயிற்சி	 லப்
பாடங்கைள	 ைளக் ள்	படம்	விரித் க்	கசக்கிப்	பார்த் ம்	ஏேதா	பிசகி
விட்டதாகத்தான்	ேதான்றியேத	தவிர,	எங்ேகெயனக்	 றிப்பாகத்	ேதான்றவில்ைல.
சரி	இப்ேபா 	தின்னாவிட்டால்	பரவாயில்ைல.	ம ேவைளக் ப்
பயன்ப த்தலாெமன ம்	விட யா .	அ த்த	ேவைளக் 	அ த்த	உண ப்
ெபாதிகள்	காகிதக்	கட் களாய்த்	ேதான்றிக்	 விந் வி ம்.
ஒவ்ெவான் க் ம்	எவ்வள 	ேதைவ	எனத்	 ல்லியமாகக்	கணக்கிட் 	ஒன்
இரண் 	 ன் 	ஐந் 	பத் 	பின்	பத் க்களாய்க்	கட் கள்	காகித	அைமப்பில்
உள்ளடங்கிய	ஊட்டத்ேதா 	வந் 	வி ந் வி மள 	நிர்வாகம்	ேவகமாய்
இ க் ம்.	ெதான் ெதாட் 	இ ந்த	தீனி	வைககளான	இைறச்சி,	மீன்,	கறி,
எ ம் ,	 ட்ைட	,	தைழ,	 ல்,	பால்,	பழம்,	ெகாட்ைடகள்	எல்லாம்	அப்ப ேய
அளிக்கப்ப வ 	மாற்றப்பட் 	தின்னக் ய	இனத்தின்	 சிக்ேகற்ப
ேதைவக்ேகற்ப	வாசைன	 கர் டன்,	 ழாகத்	த வ ம்	மாறி,	கனத்த
அட்ைடகளாய்	வந்த	நிைல ம்	பழசாகி,	பளபளக் ம்	வண்ணக்	காகிதங்களாய்
அவற்றின்	ஈரம்	காய்வதற் ள்	கட் களாய்	ெபரி ம்	சிறி மாக	வாய்க்
அடக்கமாக	அளிக்கப்ப ம்	தற்ேபாைதய	நைட ைற	ெவற்றிகரமாகச்
ெசயல்ப வதற் 	ெசயல்	 ைறக் 	வ வதற் 	எத்தைன	எத்தைன	ஆண் கள்
நிர்வாகம்	சிரமப்பட்ட 	என்பைத	கல்பா ம்	 மாரசாமி ம்	பிரமிப் டன்	நிைன
ர்ந்தார்கள்.	எவ்வள 	நன்றாய்	இ க்கிற 	எல்லாம்	என்ப தான்	அவர்க டன்

உைழக் ம்	பணியாட்க ைடய

க த் ம்.	மீள ம்	பச்ைச	இைறச்சித்	 ண்டங்கைளேயா	மற்ற	இைரகைளேயா
அப்ப ேய	ேபாட்டால்	இந்த	மி கங்கள்	 கர்ந் 	 டப்	பார்க் மா	என ம்,
அவர்கள்	ேபசிக்ெகாண்டார்கள்.	ெதாடமாட்டா	என்பைத	ஆராய்ச்சிக்	 டங்களின்
ெதாடர்ந் 	வ ம்	 கள்	காட் ன.	 ற்றாண் கள்	 ன்ேனற்றம்	உள்ள	ேமைலச்
சரகங்களில்	இச்சரக	 ைறையவிட	மிக ம்	 ன்ேனறிய	உண ைறகள்	தீனி
வைககள்	சி 	 ப்பிகளாக ம்	பதி 	நாடா	 ைறயி ம்	ஒலி	ஒளிப்ேபைழக்
றிகளாக ம்	கணினி	வைலதளங்களாக ம்	இம்மிபிசகாத

ெதாைல ரத்திலி ந் 	இயக்கப்ப ம்	யந்திரக்	ைககள்	ெதாழிலாற்ற
அளிக்கப்ப வ 	நைட ைறயில்	இ ப்பைத	இங் ம்	அறிவார்கள்.	எனி ம்,
பாரம்பரியத்ைத ம்	கலாசாரத்ைத ம்	ைகவி வைதவிட	பிற்பட்ட	நிைலயினர்	என
பரிகசிக்கப்பட்டா ம்	மி கங்களின்	ஆன்மாக்களின்	அைமதி ம்	ஆன்மீகச்
ெசறி ம்	காப்பாற்றப்ப வதன்	 லம்	ேமைலச்சரகங்க க்ேக	வழிகாட் ம்	தன்ைம
உைடய 	இச்சரகம்	எனப்	ெப மிதம்	ெகாள்ள	சரக	நிர்வாக	அைமப் 	ேபசிய .
சரகப்	பணியாட்கள்	ேபசினர்.	கல்பா ம்	 மாரசாமி ம்	ேபசினர்.	சரகத் க் ள்
இ ந்த	எல்லா	வைக	உயிரினங்க ம்	ேப வதாய்	கல்பா ம்,	 மாரசாமி ம்	மற்ற
ஆட்க க் த்	ெதரிவித்தனர்.	மற்ற	ஆட்கள்	வழிேய	நிர்வாகம்	ெதரிந் 	ெகாண்



உலகம்	எங் ம்	பைறசாற்றிய .

இந்த	நிைலயில்	தீனியாய்	ேபாட	ேவண் 	 வி ம்	கட் கள்	ேதங்கத்	ெதாடங்கி,
சில	நாட்களாய்	ேதங் வ 	அதிகமாகி	இ ந்த தான்	கலக்கம்	அளிப்பதாய்
இ ந்த .	அந்தந்த	ேவைளக் 	அளிக்கப்பட	ேவண் ய	தீனிைய
அ மதிக்கப்பட்ட	அள 	கழி 	விகிதாச்சாரம்	ேபாக	மீதமில்லா 	தின்னச்
ெசய்யப்பட	ேவண் ெமன்ப 	கண் ப்பான	சட்டம்,	உத்தர .	விதிக க்
ரணாக	தீனி	ெசலவாவ 	 ைறந்தெதன்ப 	ெதரியவந்தால்

க ந்தண்டைனக் 	உரியவர்கள்	கல்பா ம்,	 மாரசாமி ம்.	இந்நிைனப்ேப	ேம ம்
கலக்கந்	த வதாய்	இ ந்த .

உங்க க் 	என்ன	வந் விட்ட 	சனியன்கேள.	என்ன	ேக 	ஏற்பட் விட்ட ?

நைட ைறயில்	ஏ ம்	பிசகா.	இல்ைலேய.	ஒவ்ெவான் க் ம்	அத் 	தீனி	எ த் க்
ெகாள்ளக் ய	அள ப 	பிசகா ம்	சில	ேநரங்களில்	அவற்றின்	உணர் கைளத்

ண் 	 தலாக ம்	 ட	ெசலவாகி	இ க்கிற .	உற்சாகக்	 ரல்	எ ப்பி,
ேநரத்திற்ேகற்ப	 ைவையக்	 ட் ள்ளதாய்க்	கிளர்ந்ெதழச்	ெசய் ,	அதீதமாக
தீனி	அளித்தைமக்காக	பரி க ம்	ெபற்ற ண் .	ெபற்ற	பயிற்சிையவிட
நைட ைறயின்	ேவகம்	 டக் ட	ேநரத் டன்	ேபாட் ேபாட் க்	ெகாண்
ெசலவழி ம்	தீனி ம்	 ைம	அளைவ	 தலாக் ம்	கைலயில்	ேதர்ச்சி	ெபற்றி ந்த
ெதல்லாம்	இப்ேபா 	உதவிக் 	வராத 	ேபால	ேதான் ம்	உணர் ம்	 மாரசாமிைய
ெசயலற்றவனாக் ம்	ேபால	ேசார்ைவத்	தந்த .	பாரம்பரியமான
தீனிவைககெளனக்	ேகள்விப்பட் ந்த	எைவ ம்	அவ க் த்	ெதரிந்
ேபாடப்படவில்ைல.	 மாரசாமி,	கல்பா	மற் ம்	இதர	சரக	பணியாட்களின்
தைல ைறையச்	ேசர்ந்த	இந்த	மி கங்க க் ம்	அைவ	ஞாபகத்தில்	இ க் ம்
எனத்	ேதான்றவில்ைல.	ெமத்தப்	 திதாக	எ ம்,	யா ம்	 ைவ	காட்
இ ப்பார்களா.	இப்ப 	ேயாசிப்ப 	 ட	ெப ம்	தண்டைனக் ரிய 	என்பைத	உணர
ந க்கேமற்பட்ட .	யாைனையப்	பார்த்தான்.	கா கைள ம்,	 ம்பிக்ைகைய ம்,
தைலைய ம்,	உடம்ைப ம்	வாைல ம்	ஆட் க்ெகாண் 	கால்கைள	மாற்றி	மாற்றி
ைவத் 	அைசந் 	ப ப் க்	கண்கைள	பாதி	 	 மாரசாமிைய	காணாத 	ேபால
நின்ற .	 ன்னங்கால்க க் 	 ன் 	ேபாடப்பட் ந்த	தீனிக்கட் கைள	ேவ
அவ்வப்ேபா 	காலால்	அசட்ைடயாக	தட் 	உ ட் ய 	ேகாபத்ைதத்	 ண் வதாய்
இ ந்த .	கல்பாவின்	பங்கிலி ந்த	சிங்க ம்	 லிக ம்	அவள்	நின்ற	பக்கம்	தவிர
ேவெறல்லா	பக்க ம்	நடந் 	 ைலகளில்	 ட் 	தைரயில்	தைலதாழ்த்தி	உ மிக்
ெகாண்டன.	வாைல	 ழற்றி	வீசின.	இந்த	மான்க க் ம்	என்ன	ேக 	வந்தெதன
எரிச்சல்	பட்டாள்.	அள்ளி	வீசப்பட	ேவண் ய	தீனிக்	காகிதங்கள்	கட் களாய்
ேதங்கி	இ ந்தன.	நிைலெகாள்ளாமல்	எதிர்	எதிர்	பக்கங்களில்	ஓ 	தைல க்கிப்
பார்த் 	 ளி	வால்கைள	ேவகமாய்	ஆட் 	இப்ப ப்	ேபானால்	அப்ப ம்	அப்ப ப்
ேபானால்	இப்ப ம்	நின்றன	அைவ.	பார்ைவ	மட் ம்	அவர்கைளப்	பார்த்தி க்க



உடம் 	எதிர்	பக்கம்	நின்ற .	ெசயற்ைக	மரங்களின்	உச்சிக் 	ஏறி	ெதாைலவில்
ெதரிந்த
க கைள	ெவறித்தி ந்த	 ரங் கள்	இறங் வதாய்த்	ேதான்றவில்ைல.

உங்கள்	அ ப் ட் ம்	எரிச்சல்	த ம்	ெசயல்கைள	நி த் ங்கள்	எனக்	கத்தினாள்
கல்பா.	 மாரசாமி	தி க்கிட் 	ஓ வந்தான்.	உன்	சிரிப்பான	 கத்ைதக்
ைகவிடாேத	என	எச்சரித்தவாேற.	நாம்	நிதானமிழக்கக் டா .	நமக் த்தான்
அசட்ைட	ெசய் ம்	ெசய்ைக	ெதரி ம்	என்பைத	மறவாேத.	நமக்
அளிக்கப்பட் ள்ள	பயிற்சி ம்	நம 	ேவைல	அ பவ ம்	ெகாண் 	ெநறிப்பட்ட
ைளைய	பயன்ப த்தி	ேயாசிப்ேபாம்.	இந்த	ேவைள	ேபாகட் ம்.	அ த்த	ேவைள

தீனிைய	இந்தப்	பாழாய்	ேபான	மி கங்கள்	 வ மாய்த்	தின்ன	ைவப்பைத
ேயாசிப்ேபாம்.
சரகத்தின்	ேவ 	ப திகளி ள்ள	மற்றவர்கள்	இந்நிைலயில்	என்ன	தந்திரம்
ெசய்கிறார்கெளன்பைத	ெவளிப்பைடயாக	அறிவ 	ேகவலெமன	மைறந்தி ந்
ஒற் ப்	பார்த் 	அறிய	 யன்ற	ேவைளயில்	மற்ற	ப தி	ஆட்க ம்	அேதேபால
அவர்க ம்,	மற்ற	ப திைய	ஒற் ப்	பார்க்க	 யன் 	ெகாண் ப்ப
லனாயிற் .	எங்கி ந் ,	எப்ேபாதி ந் 	ஆரம்பித்த 	இந்த	நிராகரிப்
அலட்சியம்	எதிர்ப் 	ஆம்.	எதிர்ப் 	.

ேபா ம்	தீனிைய	 ைமயாகத்	தின்ன	மி கங்கள்	தவறிவிட்டதாக	 தலில்
ேதான்றிய .	ஆனால்,	நாட்கள்	ேபாகப்	ேபாக	தின்னாமல்	கிடக் ம்	தீனி ட,
கழிக்கப்படக் ய	விகிதத்திற் ம்	அதிகமாய்	கழிக்கப்ப வனவற்ைற
தள்ளிவிட ம்	 ந்த .	அதற் 	ேம ம்	கழிக்கப்ப ம்	தீனி	காகிதமைலயாய்
எ ம்பியேபா தான்	ேவ 	காரண ம்	இ க்கலாேமாெவன	ஐயம்	ேதான்றிய .
கழிக்கப்ப ம்	மிச்சங்கள்	மா பட்ட	ெசயலாக	ேதான்றாத ம்,	இயல்பாய்
ேபாய்வி ம்	ெசயல்கள்	எப்ப 	நிகழ்ந்தன	என்பைத	மறந் வி வ ம்
காரணமாகலாம்தான்.	எப்ப 	அதிகப்ப த்திக்	ெகாண்ட	உற்சாகத் டன்	எப்ப ம்
ஒ க்கப்பட்ட	தீனி	 வைத ம்	மி கங்களின்	வாய்க் ள்	திணித் விட
யன்றைத	கல்பா	விவரித்தாள்.	கட் கைளப்	பிரித் 	காகிதச்	 ள்களாக

ம த் ம்	விைளயாட் க்	காட் ம்	அைவ	வாய்க்	ெகாள் மள 	கைடவாயில்
ஊட் யைத ம்	ெசல்லமாய்	ெகாஞ்சி	 ப்பிட் 	தடவித்	தந் ம்	இைரெகாள்வ
ைறந் 	ெகாண்ேட	வந் 	இப்ேபா 	அதிர்ச்சி	தரக் ய	எல்ைலைய	எட்

இ ப்பைத	ெசால்ல	பயமாக ம்	இ ந்த .	ேக காலந்தான்	என	சினந்தாள்
அவள்.	அவர்க க் த்	ெதரியாமல்	ேவ 	யா ம்	எ ம்	தீனி	எ ம்
ேபாட் க்க	 மா?	 ன்ெபல்லாம்	ேவைலக் 	வ வார்கள்.	அந்தந்த
மி கங்க க்கான	தீனி	கட் கைள	கட்டாகேவ	 ட் 	எறிந் விட் ப்	ேபானாேல
ேபா மானதாய்	இ ந்த .	மீள	அ த்த	ேவைளக் 	வந்தால்	ேபா ெமன	மீதி



ேநரங்களில்	ேகலி	ேபசி	சிரித் 	ஓ ப்பி க்க ம்	இ ந்த	மகிழ்ச்சி	மிக்க	காலங்கள்
அைவ.	மி கங்கள்	அமி கங்களாக	மாறாத	காலம்	அ .	சிக்கல்	ேதான்றாமல்
இ 	தரப்பின ம்	காலத்ைதக்	கடத்தி	இ ப்பதாகத்தான்	ேதான்றிய .

கடந்த	சில	ேவைளகளாகத்தான்	ேபாட்ட	கட் கள்	 ைமயாக	தின்னப்படாம ம்
தின்பதற் ப்	பதிலாக	க த் க்	 தறப்பட் ம்	அைர ைறயாக	ேமயப்பட் ம்
இ ப்பைதக்	கவனித்தார்கள்.	இ வ ம்	அைத	சிக்கலாகேவா	அல்ல 	ெபரிய
அபாயத்தின்	அைடயாளக்	 றியாகேவா	 தலில்	க தவில்ைல.	அவற்றின்	உடலில்
ஏேதா	ேகாளா 	மாற்றம்	காலநிைல	பசியின்ைம	இப்ப 	ஏ ம்	இ க்கலாெமன	என
தின்னா 	கழிக்கப்பட்டவற்ைற	 ட் 	அள்ளி	 ப்ைபயில்	திணித்தார்கள்.	 ம்
ப்ைபகளின்	அள 	 றித் 	நிர்வாகம்	காரணம்	ேகட்டேபா தான்	எங்ேகா	ஏேதா

ேகாளா 	என்ப 	உதித்த .	சரக	ம த் வர்கள்	ேசாதித் 	சில	மா தல்கைளச்
ெசான்னார்கள்.	 ப்ைப	 வ 	 ைறயவில்ைல.	இ 	கண்காணிக்கப்பட் ,
இ வரின்	ேவைலத்திறைம	ேவகம்	 த்திசாலித்தனம்	 ைறந்தெதனக்
கண் க்கப்பட் ,	எப்ப ம்	அவர்கள்	பங் த்தீனிக்	கட் கள்	 வ ம்	தின்
தீர்க்கப்பட	ேவண் ெமன ம்	அதற்கான	சான் 	தந்த	பிறேக	 யி ப் க் ச்
ெசல்ல	அ மதிக்கப்ப வார்கெளன ம்	எச்சரிக்கப்பட்டனர்.	நிர்வாகத்தின்
மிரட்டைல	இ வ ம்	தங்கள்	ப தி	மி கங்களிடம்	அேத	ேவகத்தில்	காட்ட
யன் 	ேதாற்றனர்.	தீனி	 வ ம்	தின் 	 க் ம்	சில	மி கங்க க்

மற்றவற்றின்	வீணாக்கப்பட்ட	பங் 	தீனிையத்	திணித் 	 ப்ைபையக்	 ட்டாமல்
இ க்க	 யன்ற ம்	வரவரக்	க னமாகிப்ேபான .

காகிதத்	தக களாக	அவற்றில்	 ைவ	அைனத்ைத ம்	அம்மி கங்க க்
ேதைவ	எனச்	ேசர்த் 	அழ 	ேசர்த் 	கட் களாக்கி	தின்னத்	தயாராக	வ ம்	தீனி
எவ்வள 	இன்றியைமயாதத்	ேதைவ.	உண 	 லச்சத் 	என்பைத	 த்தவர்க ம்,
அறி மிக்கவர்க ம்	ஆய்வாளர்க ம்	ஏன்,	சரகத்	தைலைம ம்	ெதரிவிப்பைத,
அ 	எவ்வள 	உண்ைம	என்பைத	அம்மி கங்கள்	உணர	ம ப்பெதன்ப
விசித்திரமான .	ேவதைனயான .	ஆதங்கத் டன்	 ய	ேகாபம்	ேமலிட
ைவப்ப .	மட	ஜன்மங்கள்	ஐந்தறி 	ெபட்டகங்கள்.	கல்பா	ெவளிப்பைடயாகேவ
வைச	ெபாழிந்தாள்.	நீங்கள்	இைதெயல்லாம்	உணர	ம ப்ப ம்,	தின்னாமல்
கழிப்ப ம்	உங்க க் த்தான்	இழப்ேப	தவிர	தீனி	அளிக் ம்	எங்க க்ேகா
உற்பத்திக்	 டங்க க்ேகா,	நிர்வாகத்திற்ேகா	அல்ல	என்பைத	நீங்கள்
உணரத்தான்	ேபாகிறீர்கள்.	தண் க்கப்படத்தான்	ேபாகிறீர்கள்.
அளிக்கப்ப ம்	தீனியில்	என்ெனன்ன	அடங்கி ள்ளன	என்பைதப்	பட் யலிட
ஆரம்பித்தான்	 மாரசாமி.	நீங்கள்	அறியாவிட்டா ம்	அறிய	ம த்தா ம்	நாங்கள்
ெசால்லித்தான்	தீ ேவாம்.	நாங்கள்	உங்கள 	அ காைமயில்	இ ப்பவர்கள்.	நலன்
ேப பவர்கள்.	நண்பர்கள்.	இ 	 ரிகிறதா?	உங்க க் 	நஞ்சா	த ேவாம்.
உங்கள 	பாரம்பரியத்	தீனி	காலத்திற்ேகற்ப	எவ்வள 	சிறப்பாய்	உைழப் டன்



காகிதத்	தக களாய்,	தக கள்	இைணந்த	ெபாதி களாய்	எத்தைனேயா
அம்சங்கைள	அடக்கி	நா க் 	நாள்	 ம்	 திய	விசயங்கைளச்	ேசர்த்
கவர்ச்சி	 ைவ	ேமலிட	அளிக்கப்ப கிற 	ெதரி மா?	 திய	 திய	அம்சங்
களினால்	விைளந்த	விைள ம்	விைளயப்ேபா ம்	கணக்கற்ற	பயன்கள்	இேதா.
மாரசாமி	பரவசமாய்	ேபசிக்ெகாண்ேட	ேபானான்.	அவன்	ேப வ 	தான்

ெசால்வ தான்	உண்ைமெயன	அவ க்ேக	ேதான்றத்	ெதாடங்கிய .

கல்பா	தான்	ேப வைத ம்	மறந் 	அவைனப்	பார்க்கத்	ெதாடங்கினாள்.
ெகாஞ்சங் ட	பலேனற்படாதி க்கவா	அவற்றின்	நலன்	க தாமலா	அளிப்பார்கள்.
தரம்	நயம்	ெசய் யற்சி	இைடயிைடேய	கவ ம்	 ைவ	எ தான்	இல்ைல?	எ தான்
தரப்படா .	இந்த	மி கங்கள்	ேம ம்	எைதத்	ேத கின்றன?	இ ட் க்	கா களில்
இ ந் 	மீட் ,	ேவட்ைடக்	காரர்களிடமி ந் 	காத் ,	இயற்ைகக்
ெகா ரங்களிலி ந் 	வி வித் ,	இ க்க	இடம்,	தின்ன	தீனி	உ தி	ெசய்
கட் யங் றிய	 தல்	தக க ம்	 தல்	தீனிக்	கட் க ம்	இன் ம்	பல
மி கங்களால்	அரிதானைவயாய்	காக்கப்பட் 	வ வைத	நன்றி டன்
நிைன ரப்பட் 	வ வைத	 மாரசாமி	ெநகிழ் டன்	 ட் க்	காட் னான்.	இந்தப்

ைம	இந்தக்	கற்காலச்	சனியன்க க் 	ஏற்கப்பட	 யாததாக	இ ப்ப
ேவ க்ைகதான்.	என்ன	ேதைவ?	ேதடல்	மீண் ம்	அடர்ந்த	வனாந்திரங்களில்
தண்ணீைர ம்	உணைவ ம்	ேத 	அைல ம்	நிைலையயா?	அ வா	வி தைல?
சரகத் க் ள்	உ தி	ெசய்யப்	பட்ட	தீனி	கிைடக் ம்	ேபா 	என	வினவினாள்
கல்பா	.	ேபசிக்	ெகாண்ேட	ெசன்றவள்,	தன் ணர் 	இழந்தவள்	ேபால	தன்
பங்கிலி ந்த	மி கங்க க்கான	தீனிக்	கட் லி ந் 	ஒ 	மடைல	எ த்
ஓரமாய்க்	க த் 	ெமல்ல ம்	தைலப்பட்டாள்.	பார்த்தி ந்த	 மாரசாமி	அதிர்ச்சி ம்
வியப் ம்	ேமலிட,	ேபசி	கைளத் 	ெசயலிழந்த	நிைலயில்,	ெபாறாைம ம்	ேதான்ற
கத்தினான்.	"ேயய்,	இ 	நமக் 	அ மதிக்கப்பட்டதில்ைல.	என்ன	ெசய்கிறாய்
என்பைத	உணர்ந் தான்	நீ	ெசய்கிறாயா?	இப்ப 	ேப வ ,	ெசய்வ 	இவற்றின்
பின்	விைள கைள	 ம்	அறிந்தால்	இப்ப ச்	ெசய்ய	நீ	 ணிந்தி க்க	மாட்டாய்
என	ேவகமாய்	அவைள	இ த் ,	தீனிைய	ெமல் ம்	தாைடையப்	இ க்கினான்.
அவன்	ைகையத்	தட் விட்ட	கல்பா	ேம ம்	ஒ 	தீனிக்கட் லி ந் 	ஒ 	தகைட
இ த் 	 ட் 	தின்னத்	ெதாடங்கினாள்,	திைகப் ம்	கலக்க ம்	மைறந்த
தன்ைமயில்	சிரித் .	 மாரசாமிக் 	மி கங்கைளச்	 ட் க்காட் னாள்.	சரக
அைடப் க் ள்	அைவ	நடந் ம்	ப த் ம்	அைலந் ம்	உ மி ம்	ேபாட்ட	தீனிைய
ஒ க்கினவாய்	அவர்கைள	ெவறித்தி ந்தன.

���������,	1991

����	������������	����������

(������	��������,	�����	-	3,	1993)



	

	

	

	

	

	

	



19.	�������
	

		

"கண் 	ெதரி தாய்யா?”
"ெதரியலீங்க.''
"எந்தக்	கண் 	ெதரியேல?''

	“ெரண் 	கண் ம்	ெதரியலீங்க	.''
"ைக	அைசயற 	 டவாத்	ெதரியேல?''
"இல்லீங்க"	"ெவளிச்சம்	எந்தப்	பக்கத்திேலர்ந் 	வ ன் 	ெசால் .''

"ெதரியலீங்க.''
	"ேமேலர்ந் வ தா?	கீேழர்ந் 	வ தா?''
"ெதரியேல.''

அந்த	இளம்	கண்	ம த் வன்	ேம ம்	எரிச்சல்	ெகாண்டான்.	ேநரம்
ஆகிக்ெகாண் ந்த .	மாைல	ேநரத்தில்	மற்ற	நண்பர்க டன்	ெபா ைதக்
கழிக்க
விைரவாய்	வ வதாய்ச்	ெசால்லியி ந்தான்.



இ 	 தல்	இடம்	அல்ல.	 தல்	 ப்பக்காட்டா ம்	இல்ைல.	இந்தத்	தைல
காய்ந்தவர்க ைடய	தந்திரம்	அவ க் 	ஏற்கனேவ	 ரிந் விட்ட	பாடம்.	உரக்க
அ த் க்	ெகாண்டான்,

"ேதா	பா ய்யா.	ஒ 	மண் ேம	ெதரியேலன்னா	ஆபேரசன்	இல்ேல.	கண்ணா
ெகைடக்கா .	இந்த	ஆ க் ப்	பண்ண	 யா .	அ த்த	ஆ 	வா,	ெபாற
த்தி ச்சா?''

அைழத் 	வரப்பட் ந்த	 ப்ப ,	நாற்ப 	ேபர்களில்	அ ைவ	ெசய்ய	ஐந்தா
ேபர் டத்	ேதறவில்ைல.	ேநரம்	கடக்கிற	ெத ம்	பரபரப் ம்,	அ த்த	கிராமத்திற் ச்
ெசல்ல	ேவண் ய	ேவக ம்	இ ந்தா ம்,	இன் 	ஒ 	நாளில்	எவ்வா 	நிர்ணயித்த
இலக்கின்ப 	ேநாயாளிகைளக்	கண்	அ ைவ	சிகிச்ைசக் 	ேதர்ந்ெத க்க

ம்	எ ம்	தவிப் ,	 காம்	ஏற்பா 	ெசய்தி ந்த	 வின க் 	ஏற்பட்ட .
இந்த	ம த் வ	இைளஞன்	ஆட்கைளக்	கழிக் ம்	ேவகத்ைதப்	பார்த்தால்	ஒ

	ேபர் டத்	ேத வ 	க னமாகிவி ம்	ேபாலி க்கிற .

"ேதா	பா ம்மா.	உனக் 	யாேரா	தப்பா	ெசால்லியி க்காங்க,	ெரண் 	கண் ம்
ெதரியேலன் 	சத்தியம்	பண்ணிச்	ெசான்னாதான்	கண்ணா 	ெகா ப்பாங்கன் .
அ 	தப் .	ெபாற	 த்தி	யி ந்தாக் ட	கண் ல	ெகாஞ்சமாவ 	ைகயைச
ெநழ 	ெவளிச்சம்	ெதரிஞ்சாத்தான்	ெபாறயக்	கீறிட் 	ேபாட் க்க	கண்ணா
ெகா ப்பாங்க.	டாக்ட 	ேகக்கற	ேகள்விக் 	ெநதானமா	பதட்டப்படாம	பதில்
ெசால் .	இப்ப	பா .	ெவளிச்சம்	எந்தப்	பக்கத்திேலர்ந் 	வ ?	ேசாத் க்ைக
பக்க	மி ந்தா,	பீச்சக்ைக	பக்கத்திேலர்ந்தா?''
ஆட்கள்	ேதறேவ ம்	என் ம்	தவிப் டன்	 காம்	 வில்	ஒ வர்	விளக்கினார்.
கிழவி	தைலைய	ஆட் னாள்.	எங்ேக	யி ந்ேதா	ெவளிச்சம்	ெநழலாட்டம்
ெதரிவதாகச்	ெசான்னாள்.	"சரியா	ெசால் ,	எந்தப்	பக்கத்திேலர்ந் ?''	என
இடப்பக்கமாக	டார்ச்	ஒளிைய	அைசத் க்	காட் ய	பின்	அவள்	மிரட்சியிலி ந்
ஓரள 	ெதளிந்தாள்.

"பீச்சக்ைகக்கா	வ ங்க.''
ம த் வ	இைளஞன்	இந்த	மாதிரி	ஆட்களின்	ேவைலகள்	 ன்ேப	தனக் த்
ெதரிந்த தான்	என்பதாகச்	சிரித்தான்.	மற்றவர்க ம்	சிரிப் 	காட் னார்கள்.
"இதப்	ேபாலக்	ேகட் க்கிட் ந்தா	சரிப்படா .	ஒண் ம்	ெதரியேலன்
ெசான்னா	உடேன	ேபாயிட் வான் 	அ ப்பிட ம்.	சரியா?	அ த்த 	வா.
என்னா	உனக் ?	கண் ல	தண்ணி	வ தா?	இந்தா,	இந்த	சீட் ல	எ திக்
ெகா க்கிற	ம ந்ைத	வாங்கிப்	ேபா .	இந்த	மாதிரி	 ம்மா	கண்ெணக்	காமிக்
க ம் 	வர்றவங்கெளெயல்லாம்	நிக்க	ைவக்க	ேவணாம்.	ேதர்ற	ேகசா	இ ந்தா
வரிைசயில	நிக்கட் ம்.	வரட் ம்	வரட் ம்.''



வரிைசயில்	வந்தவர்கைள	ஓரி 	ெநா களில்	பார்த் 	 த்த	அந்த	இளம்
ம த் வன்	ேபாடப்பட் ந்த	நாற்காலியில்	சரிந் 	உட்கார்ந் 	வல 	ைகயில்	மணி
பார்த்தான்.	பிற்பகல்	ெந ங்கிக்	ெகாண் ந்த .

காம்	 வினரில்,	வந்தவர்களில்	யார்	கண்	ம த் வர்,	யார்	ெபா ப்பாளர்
எனத்	ெதரிய	 யாமல்,	எல்லா ம்	ம த் 	வர்களா	அல்ல 	கண்ணா 	வழங் ம்
அதிகாரம்	உைடய	வர்களா,	கீழ்ப்பணியாளர்களா	என்ப ம்	அறிவதற்கஞ்
பவர்களாய்,	ஒவ்ெவா வைர ம்	'சார்'	ேபாட்டர்கள்.	'ஐயா'	என்றார்கள்.	'சாமி'	எனக்
ம்பிட	 ைனந்தார்கள்.	‘டா ட்டர்'	என்றைழத் ம்	பணிைவக்	காட்ட
ற்பட்டார்கள்.	இந்தக் க்கிராம	மக்கைளக்	ெகாண் வ வைத,	இ த்

நி த்தி	ைவப்பைதப்	பார்க்க	ேவ க்ைகயாகிவிடலாம்.	யார்	ேவ க்ைக
பார்க்கிறார்கள்	எனப்	 ரிவதற் 	 ன்.

காைல	ஒன்ப 	மணிக் க்	 	கிராமம்	கிராமமாகச்	ெசன் 	பிற்பகல்	வந்
ெகாண் ந்த .	வாங்கி	இ ப 	ஆண் 	களாகியி ந்த	ஈப் 	(ஜீப்)	அந்த	இளம்
கண்	ம த் வமைன ம்	 காம்	ெபா ப்பாளர்களில்	சிலைர ம்	 மந் 	ெகாண்

தி	கிளப்பிய .	இ ட் வதற் ள்	அந்தப்	ப திையச்	ேசர்ந்த	கிராமங்கைள
த் விடக்	கட்டைள.	இரண் 	நாட்கள்	கழித் 	ெதாடங்க ள்ள	இலவச

ம த் வ	 கா க் 	 ைறந்த 	இ 	ேநாயாளிகைளக்	கண்டறிந்தாக
ேவண் ம்.	ெசன்ற	 காமின்ேபா 	 ற் க் ம்	 ைறவான	ஆட்கைளேய	அ ப்ப

ந்த 	கண் க்கப்பட் ந்த .	இந்நிைலயில்	இ மடங் 	இலக் 	உள்ள
நிைலயில்	ேபா ம்	ேபாக் 	உற்சாகம்	த வதாய்	இல்ைல.	என்ன	ம த் வேனா.
ஒ 	ம த் வைரப்	ேபாலத்	ேதான்றாமல்	வி ைறையக்	கழிக்க	வந்த
இைளஞைனப்	ேபால,	ேகா 	ேபாட்ட	வண்ண	பனியன்	சட்ைடயில்	க த்தில்
ெதாங்கிய	தங்கச்	சங்கிலி	ேமேல	ெதரிய,	ைகயில்	வார	ஏ க டன்	டார்ச்	ஒன்ைற
மட் ேம	க வியாகக்	ெகாண் 	வந்தி ந்த	அந்தக்	கண்	ம த் வ	இைளஞனின்
அவசரம்	ேவ ,	ெதரி 	ெசய்யப்ப ம்	ேநாயாளி	களின்	எண்ணிக்ைகையக்
ட் ம்	வைகயில்	இல்ைல.	அவன்	ேகட்பவற்றிற் 	உட க் டன்	பதில்

ெசால்லாமல்	இ க் ம்	ேபர்கள்	கழிக்கப்ப வைதக்	 ைறக்க	ேவண் ம்.
'உங்கைளெயல்லாம்	எனக் 	நன்றாகத்	ெதரி ம்,	ேவைலையப்	பா ங்கள்'	என
ெசால்லாமல்	ெசால் ம்,	நடப்பில்	அசட்ைட	காட் ம்	ம த் வ	இைளஞனிடம்	ஏ ம்
ெசால்ல	யா ம்	 யலவில்ைல.
இவன்	எவ்வளேவா	ேதவைல.	ெசன்ற	 ைற	வந்த	அந்த	வயதான	ம த் வன்
இப்ப க் டப்	பார்க்கவில்ைல.	யார்	யாைர	அ ைவக் 	 திர்ச்சியைடந்த
ேநாயாளிகள்	என் 	ெசான்ேனாேமா	அவர்கள்	ெபயர்கைளெயல்லாம்	கி க்கிக்
ெகாண் 	அவர்கைள	ேநராக	 கா க் க்	ெகாண் வரச்	ெசால்லி	எரிந் 	எரிந்
வி ந்தான்	என	 த்த	 காம்	 	உ ப்பினர்	ெசான்னார்.



அ த்த	சிற் க் 	ஊர்தி	 றப்பட்ட .	ஊர்ச்சாைல	 தி	பறந்த .	ெபரிய
ெபரிய	க ங்கல்	ஜல்லி	மட் ேம	சில	இடங்களில்	இ ந்த .	பாைறச்	சக்ைககள்
பரப்பப்பட்டைவ	எப்ப 	சாைல	-	அ ம்	ஜல்லி	சாைலயா ெமன்ப ம்	 லப்படாத .
ேமேல	ேபாட்ட	ெசம்மண் ம்	கைரந் 	ேபாய்,	கானலில்	 தி	கிளப்பிய	சாைலயில்
ேம ம்	பள்ள மாய்,	ஊர்தி	உள்ேள	இ ந்தவர்கைள	இ த் க்ெகாள்ளச்	ெசய்த .
ெதரி ம்	ப ைம	இழந்த	சி 	 ன் க ம்,	நின்ற	பைனக ம்,	 த் 	 த்தான
தர்க ம்	இ ந்த	தகிப்ைபக்	 ைறப்பனவாய்	இல்ைல.	சில	காக்ைகக்
கைரதல்க ம்,	க ங் விகளின்	பரப் ம்	தவிர,	தைலயில்	 ணிைய
க்கா ட் ச்	ெசன்ற	ஓரி 	ஆட்க ம்,	ஆ க ம்,	ெகாம் 	மட் ம்	ெப த்த

மா க ம்	ேம ம்	பள்ள ம்	ஒ த் 	ஒ த் 	வ ம்	வண் ையப்	பார்த் 	மிரண்
ஒ ங் வ ம்தான்	ேநர்வ .

"என் ைடய	நகரத்தில்	இவ்வள 	ெவயில்	ெதரிவதில்ைல.	அ 	என்ன	மைல?
எங்ேக	இளநீர்	கிைடக் ம்?"	என	நிழலில்	வள ம்	ம த் வ	இைளஞன்
அவ்வப்ேபா 	ஏேதா	ெசான்னான்.	அ த் வ ம்	கிராமத்தில்	நிச்சயம்
இ க் ெமன	உ தி	ெசால்லப்பட்ட .	கா ம்	ெவயிலில்	இ க் ம்
ெதன்ைனகளி ம்	காய்ப் 	 ைறந் விட் ந்த .	காய்ப்பைவ ம்	நகர	மக்களின்
தாகத்திற் க்	ெகாண் 	ெசல்லப்பட்டன.	சரியான	மைழ மில்லாத 	காய்கைள
சி க்க	ைவத்த .	ஆனால்	வரக் ய	ெபரிய	மனிதர்க க் 	எப்ப ம்	இளநீர்க்
காய்கள்	ெகாண் 	வரப்பட்டாக	ேவண் ம்.	அந்தக்	காய்க க்கான	விைலைய
யார்	ெகா க்கிறார்கள்	என் 	யா ம்	கவைலப்	ப வதில்ைல.	யாேரா
ெவட் கிறார்கள்;	யாேரா	 க்கிறார்கள்.

நல்லேவைளயாய்	வந் 	ேசர்ந்த	கிராமத் 	ஊழியன்	ெசால்லிைவத்தப 	இளநீர்க்
காய்கைள	ைவத்தி ந்தான்.	கிராமத் த்	தண்ணீைரக்	 க்காமல்	வறண்
வந்த	ம த் வைன	ேம ம்	எரிச்சலைடயாமல்	ெசய்ததற்காகப்	பாராட் 	ெபற்றான்.
ேநாயாளிக ம்	அதிகமி ந்தனர்.	'இப்ப ம்	ெகட் க் மா!'	என	அதிர்ச்சிையத்
த ம்	கண்க டன்	அந்த	இளம்	ெபண்	விடாமல்	ேபசிக்ெகாண்ேட	நின்றி ந்தாள்.
மங்கிப்ேபாய்	ைநந்த	 டைவைய	ஏத்த ம்	தாழ்த்த மாய்	ேமலாக் 	ேபாலச்
ற்றி ந்தாள்.	அவள்	ைக	பி த் 	 ைணக் 	ஒ 	பஞ்சைடந்த	கிழவி.

"வய 	இ வ க் 	ஆ ங்க.	நா	சின்னதா	இ க்கப்ேபா	ஒ 	கண் ல	பார்வ
ெதரிஞ் .	ெபாற 	அம்ம	வாத்திச்சா,	அந்தக்	கண் ம்	ேபாயி ச்சி.	ஆயாதான்
கஞ்சி	ஊத் .	எனக் 	கண் 	ெதரிய	ெவச்சீங்கன்னா	ஏேதா	ெபாயப்ேபன்.
கண்ணாலங்காய்ச்சின் 	எங்கனா	ஒ ங்கினா,	ஆயா	மண்டயப்	ேபாட்டா ம்
ெபாயச்சிப்ேபன்.	எனக் 	கண் 	வ ங்களா?'
அந்தப்	ெபண்ணின்	இட 	கண்	சி த் 	 ழியில்	 ைதந்
ெவள்ைளயாயி ந்த .	அ க் ம்	தள்ள,	மற்ற 	ெவளித்	தள்ளி	ெவள்ைளப்



படலம்	 த் 	கண்மணி ம்	ெதரியாமல்	அச்சம்	தந்த .	பத் 	வ சமா	 ம்பிடாத
சாமி	இல்ேல.
ஒ 	டார்ச்	ெவளிச்சத்ைத	அ த் க்	காட் 	அவ ைடய	கண்கைள	ேசாதித்
ணமாக் வ 	பற்றிக்	 வ ம்,	வி 	காலமாய்	கல்யாணத்ைத

விைர ப த்த	 வ ம்	 மா?	ஆனா ம்	அப்ெபண்ணின்	ஆவலான
எதிர்ப்பார்ப் ம்	நம்பிக்ைக ம்	யாைர ம்	அைசப்பதாய்	இ ந்த .

ம த் வ	இைளஞன்	பார்க் ம்	ேபாேத	ெசால்லிவிட்டான்:	"இங்க	எ ம்	பண்ண
யா .	நகரத் க் 	வா,	கண்	ஆஸ்பத்திரிக் 	வந்தா	எதாவ 	ெசய்ய
தான் 	பார்க்கலாம்.	ஞாயித் க்	கிழைம	வராேத.	மத்த	நாள்ேல	காைலயில

வா.''
ஒ 	சீட் ல்	நகரத்தி ள்ள	ெபரிய	கண்	ம த் வைனக் 	பரிந் ைரத் 	 றிப்
எ திக்	ெகா த்தைத	கிழவி	வாங்கி	ைகயில்	 ட் க்	ெகாண்டாள்.	தனக்
கண்	பார்ைவ	அளிக்கப்பட்டால்	எப்ப ெயல்லாம்	அவள்	வாழ்க்ைக	சீர்ப ம்.
ெசய்பவர்க க் 	எவ்வள 	 ண்ணியம்	என்பைதெயல்லாம்	யாேரா	அக்கைற டன்
கா 	ெகா த் க்	ேகட்ப 	ேபால	ெசம்பட்ைடயாய்ப்	பறந்த	 ைய	ஒ 	ைகயால்
தடவிக்	ெகாண்ேட	அந்தப்	ெபண்	உரக்கச்	ெசால்லிக்	ெகாண் க் ம்	ேபாேத
கிழவியால்	இ த் ச்	ெசல்லப்பட,	 கம்	ஒ 	பக்க ம்	உடம் 	ஒ 	பக்க ம்	பார்க்க
நகர்ந்தாள்.	ெதாைலவில்	தள்ளியி க் ம்	ெபரிய	நகரத்திற் 	யார்	அைழத் ச்
ெசல்வார்கள்?	ஆ ம்	ெசலைவ	ெசய்பவர்கள்	யார்?	ஓ ம்	ேநரத் டன்
ேபாட் ேபாட் 	ஓடேவ	யா க் ம்	ேநரமி ந்த .

"அ த்த 	வா	....	மசமசன் 	நிக்காமல்.''

மான்	விழி,	மீன்	விழி,	ேகாலவிழி,	கயல்விழி,	ேகாபவிழி	எல்லாம்	இந்தக்
க்கிராமங்களில்	இல்ைலயா?	எவர்	அவற்ைறெயல்லாம்	ெமாத்தமாகக்	 த்தைக

எ த் க்	ெகாண்டனர்?	இப்ப மா	இப்ப மாெவன	பார்ைவயிழந்த	கண்க டன்
நிறம்	ேபான	ேசைலக்	கந்தல்கைள ம்	ப ப்ேபறிய	கிழிசல்	ேவட் கைள ம்
ற்றியவா 	உடன்	வந்தவர்கள்	இ த் 	இ த் 	நிற்க	ைவக்க	த மாறி	வந்

நிற்பவர்கள்	 னங்கிய	வார்த்ைதகள்	மிக ம்	கலக்கந்	த வன.	நீர்	ெப ம்
கண்கள்.	எ ம்	ெதரியாத	கண்கள்.	எைத ம்	ெதரிந் 	ெகாள்ளத்	த க்கப்பட்ட
கண்கள்.	தன்	ேவைலைய	ெசய் 	ெகாள்ளவாவ 	பார்ைவ	கிைடத்தால்	ேபா ம்.
என்ன	கிைடக்கப்ேபாகிற .	கண்பார்ைவ,	கண்ணா ,	உண ,	 ணி,	பணம்	-	எ
கிைடக் ம்?	சாப்பா 	ேபாட் ,	 ணி ம்	ெகா த் ,	கண்ைண	சரியாக்கி
கண்ணா 	ேபாட் வி வார்கெளன் தான்	ெசால்லப்பட் 	 ைல	 க் களில்
டங்கிக்கிடந்தவர்க க் 	ஆைச	காட்டப்பட் ந்த .	ெகாண் 	ெசல்ல,

தி ம்பவிட	வண் ம்	இ க்கலாம்;	அல்ல 	பஸ்	ெசல
ெகா க்கப்படலாெமன ம்	ேபசிக்ெகாண்டார்கள்.	அைழத் 	வந் 	உடனி க் ம்



ஆட்க க் 	உண ,	பஸ்	ெசல க் ப்	பணம்	உண்டாகிைடயாதா	என்ப 	அங்கங்
ழப்பத்ைத	அதிகமாக்கிய .	எ 	ெகா க்கப்பட்டா ம்	ஏமாந்த

ேசாணகிரிகளான	தங்க க் 	எ ேம	எப்ேபா ேம	வந்
ேச வதில்ைலெயன ம்	அைர ைறயாய்	 ப் க ம்	ேகட்டன.

" ச்ச	ேபாட் ங்கன்னா	எப்ப 	பாக்க	 ம்?	எங்க	வந்தா ஞ்	ேசாத் க்
அைல ங்க.	ேபாயி	ேசர்மானமா	நில் .''	அதட்டல்	ேபா வைத	உரியவர்கள்	ேகட்க
ேவண் ேமெயன்ற	கவைல டன்	தான்	இ ப்பைத	உணர்த்த	ஊர்ப்ெபரிய	ம சன்
ரல்	ெகா த்தான்.	வந்தி க் ம்	பட்டணத் 	டாக்டர்	ேப க்காவ 	தன்

கண்கைள ம்	டார்ச்	அ த் 	பார்க்க	ைவக்க ம்	தனிக்	கவனிப் 	கிைடப்பைத
ஊர்க்காரர்கள்	பார்க்க	ைவப்ப ம்	ேவ 	அவன 	ேநாக்கமாயி ந்த .

ெவ த்த	 க்ைக	சட்ைட	-	ேவட் 	அணிந் 	வந்த	ஓய் 	ெபற்ற	உள் ர்
ஆசிரியர்	ஆங்கிலத்தில்	அவர 	பார்ைவக்	 ைறபாட்ைட ம்	ேகடராக்ட்	பற்றி ம்
ெதரிவிக்க	 ற்பட்ட 	பலனளிப்பதாயி ந்த .	நாற்காலியிலி ந் 	எ ந் 	தைல
ெவ த்த	அந்த	 ன்னாள்	ஆசிரியரின்	கண்கைள	தன்	விரல்களால்
அகட் ப்பார்க்க ம்	ேம ம்	ேகட்க ம்	 ைனந்தான்	அந்த	ம த் வ	இைளஞன்.
ன் 	நாள்ேதா ம்	ெசய்தித்தாள்	ப க்க	 ந்தைத ம்,	ஒ 	கண்ணில்

அைர ைற	பார்ைவ ம்	மங்கி	வ வைத ம்,	நகரத் க் 	வந்தால்	தங்கைளக்
காணயிய மா	எனக்	ேகட் ம்,	ேபாட் ந்த	கண்ணா ையக்	கழட் யவா 	அவர்
ெதளிவாகக்	 றி	வந்தார்.	மற்றவர்	களிடமி ந் 	ஒ ங்கி	தனிேய	நின்ற
அவ க் ம்	அவ டன்	வந்தவர்க க் ம்	தனி	 ைனப் 	காட்டப்	ெபற்
கண்கைள	ேசாதித் க்	ெகாள்ள	 ந்தேத	நிைறைவத்	தந்த .	ஓய் 	ெபற்ற
ஆசிரியரின்	ஐயத்ைத	ம த் வ	இைளஞ ம்	உ தி	ெசய்தான்.	அ ைவ
சிகிச்ைச	ெசய்ய	இன் ம்	 ற்ற	ேவண் ம்.	தற்ேபா 	 திய	உத்திகள்
வந்தி ப்பதால்	நகரத்தில்	சிறப்பான	ைவத்தியம்	சிறி 	 தலான
ெசலவானா ம்	ெபறலாெமன்பைத	அவ ம்	ஏற் க்	ெகாண்டார்.	எனி ம்
அப்ேபாைதக் 	ேபாடக் ய	 ளிகள்	அடங்கிய	ம ந்தின்	ெபயைர	சீட் ல்	எ தி
வாங்கிக்	ெகாண்ேட	இளம்	ம த் வ க் 	வாழ்த் ம்	வணக்க ம்	நன்றி ம்
ெதரிவித் 	விலகினார்.
மீண் ம்	அைனத் ம்	இயங்கத்	ெதாடங்கின.	தள்ளல்,	ெந க் தல்,	 னகல்,

ப் ,	இைரச்சல்:	தி த்தேவ	 யாத	 ட்டம்.	கண்	இ ந்தால்	மட் ம்
என்ன	கிழித் 	வி வார்கெளன	யாேரா	அ த் க்	ெகாண் 	ெகாட்டாவி ம்
விட்டார்கள்.
இரண் 	நாட்களில்	 க்க	ேவண் யைத	எல்லா	கிராமங்க க் ம்	ெசல்ல
ேவண் ய	இலக்ைக	ஒேர	நாளில்	 த் 	விடலாெமன	ெசால்லப்பட்டைத
வரேவற்பதாய்	 தல்	 ைறயாக	சிறி 	சிரிப்ைபக்	காட் னான்	அந்த	ம த் வ



இைளஞன்.	மற்றவர்க ம்	பதி க் 	சிரித் 	அவ டன்	தைலைய	ஆட் னர்.
மதிய	உண 	ேநரம்	கடந் 	விட் ப்பைத	அப்ேபா தான்	கவனித்த 	ேபால
ஒவ்ெவா வ ம்	அ த்தவரிடம்	மணி	ேகட்டனர்.	ஓரள 	 த்தம்	ெசய்யப்பட்
ஒ க்கப்பட் ந்த	ஊர்ப்	பள்ளிக் டத்தில்	இ ந்த	அைர ைற	அைறயில்
அவ க்காகப்	ேபாடப்பட் ந்த	நாற்காலி	ேமைச	ேமல்	ேத க்	ெகாண் வந்
ேபாடப்பட்ட	வாைழ	இைலக் 	 ன்	ைககைளக்	க விய	பின்	சாப்பிட	உட்கார்ந்தான்
ம த் வ	இைளஞன்.	இ ந்த	ஓட்ைட	ஜன்னல்களின்	கத கைள	இன் ம்	திறந்
விட் ,	எப்ேபா ம்	வராத	மின்சாரத்ைதத்	திட் வதாய்க்	காட் ,	கிழிந்த
விசிறியால்	அவ க் 	விசிற	ஒ 	ஆள்	நின்றான்.	க த்தி ம்	ெநற்றியி ம்	 ன்
ைககளி ம்	அவ்வப்ேபா 	வியர்ைவைய	ைகக் ட்ைடயால்	 ைடத் க்
ெகாள்வ ம்	விசிறிக்	ெகாள்வ மாயி ந்த	அந்த	இளம்	கண்	ம த் வைனப்
பார்க்க	பரிதாபமாகத்தானி ந்த .	ெபசலாய்	ெசால்லி	சைமத்த	கறி	ேசா
மணத்த .

இவர்கள்	சாப்பிட் 	 த் 	 ன்	நின்றால்தான்	மீதி	ேவைல ம்	 ம்.	 ளியமர
நிழலில்	ெவப்பந்தான்	அதிகமாய்	இ ந்த .	இ ட் வதற் ள்	எல்லா
ஊர்க க் ம்	ெசன் விட	 மா?	காைல	பத் 	மணிக்ேக	எல்லா ம்	வந்

மிவிட	ேவண் ெமன	அந்தப்	ப தியின்	அைனத் 	ஊர்க க் ம்
அறிவிக்கப்பட் ந்த .	வி ந் ம்	வி யாத	காைலயில்	 த்தி ந்த
பழங்கஞ்சி ம்	ஆவியாகி,	ேம ம்	பஞ்சைடந்த	கண்க டன்	அங்கங்ேக	காக்க
ைவக்கப்பட் க் ம்	ஒ

ட்டம்	ஓரமாய்.	காத்தி க்கப்	பழகிய	 ட்டம்.
அ த்த	இலக் க் ப்	 றப்பட்ட 	வண் .

���������,	1998
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நாவேலா	நாவல்
வாதம்	எதிர்வாதம்
அல்ல

க ேவற் ம்	வாதம்
மீள	பதிெனண்ணாயிரம்	ேப க்கா	.	எதன்	ேபரில்.
அந்த	வாதேம	அல்ல	இந்த	விவாதம்

ஏேதாெவான் 	இ 	வந்த 	எப்ப 	ஏேனா	எப்ப ேயா	இ வா	ேகள்வி	எ 	ேகள்வி.
இ .

இவர்கள்.	இவர்கள்தான்	ேகள்வி.

ஆரம்பி.
பார்க் ம்	 கங்களில்	எல்லாம்	இவர்கள்தான்	என்றால்	எப்ப 	இவர்கள்.	எனில்
எவர்கள்.	எவராக ம்	இ க்கக்	 மா.
அவர்களாக ம்	இ க்கலாம்	பக்கத்தில்	பார்க்க	இ ப்பதால்	உனக் 	அவர்கள்
இவர்களாகி	விட்டார்கள்,	அவர்கெளன் 	பார்.	உனக் த்	ெதரியாத	இவர்கள்



அறிந் ணராதவர்கள்.	அவர்களாய்	இ ந்தால்	என்ன	.	இ 	அவர்கள்தான்.
அவர்கள்	என் 	ெசால் ம்ப க் த்தான்	அவர்கள்	இ க்கிறார்கள்.
இ ந்தார்கள்	என்றால்	தான்	அவர்கள்.	இ க்கிறார்கள்	என	நீேய	ெசால்வதால்
இவர்கள்	தாேன.	ேம ம்	கண்கள்,	ெதாைல	ேநாக் ம்	பார்ைவ,	அவர்கெளனக்
காட்டவில்ைலேய.	அவர்களாக	இல்லாதேபா 	இவர்கள்தான்	என்பைத
ஏற் க்ெகாள்ேளன்.	தீவிரம்	வாய்ந்த	நிைலத்த	கண்கள்.	 ைனப்பார்ைவயின்
வீச் .

ஆனால்	நீ	ெசால் ம்	இவர்களின்	ெதாைல ரம்	ஊ ம்	பார்ைவ	ெதான்ைம
காட் வதாய்	அவர்களாக் ேம	இன்ெனான் ,	என்ன	ெசான்னாய்.	தீவிரமா,
வீச்சா,	எங்ேக	 ைனப்பார்ைவயிலா.
கண்களில்	பாய்ந் 	 கத்தில்	ேதாய்ந் 	கா 	மடல்களில்	 த் 	விைடத்த
க் 	 னிகளி ம்	இ கித்	த த்த	உத களி ம்	 ைடத் 	எ ந்த
ெக ம் களி ம்	வழிந் 	தீவிரம்.	வீச் .	பார்க்க	ம க்காேத	பார்.	அ க் ம்

வாதம்	ஒழி.
அ கி ந் 	தள்ளி	நின் 	 னிந் 	பின்	தள்ளி	நிற் ைனக்	ேகாணங்களால்
ஊ வி.

பார்த்தாகிவிட்ட .	உன்	பார்ைவயில்.	ஏன்	உன்	 ைனப்	பார்ைவ	 ல ம்.
சிரிப் தான்.

சிரி.	நீ	சிரிக்காவிட்டால்	எப்ப .	பிறவி	அவநம்பிக்ைக	பதேர.
ெநற்றியில்	ெகாம் 	 ைளத்த	(ெகாம் க் 	பாடேபதம்:	ைக	உயர்த்தினான்	 மணி)
அவர்கள்	உலகில்	இவர்கள்	உலவிக்ெகாண் ந்தனர்.	மார்பில்	தங்கிய	மஞ்சேளா
சந்தனேமா	எ ேவா	ேமல்	 ப்பாயம்	மைறத் ம்	மைறக்காம ம்	 னி	உத களில்
மீைச	 ளிர்த் 	நைட	பயி ம்	ேபாேத	ெகாம் 	 ைளத்தைத	மைறக்க	ேவண் ய
ஒன்றாக ம்	 றி,	ெவளிக்காட்ட ம்	ேவண் ெமனக்	காட்ட	 ற்பட்ட	ேபா தான்
எங் ம்	நடந்தி ம்	ேவ க்ைக	நிகழ்ந்த .

ேவ க்ைகதான்	ேவ 	என்ன	என் 	 ரல்.
க த் க் ம்	கீேழ	வயிற்ைறத்	ெதாட் 	நான் 	ஐந் 	வடம்	தங்கச்	சர களின்
பட ம்	 கப் ம்	ெபாதியப்பட்ட	ெவள்ைள	நீல	சிகப் 	கற்கள்	ெஜாலிப்பைதக்
காட் ம்,	மைறப்ப ேபால	மைறக்காம ம்,	பட் த்	 கிலின்	ெகட் ச்	சரிைக
ந்தாணிைய	கவனமாக	இ த் 	 வ ேபால	 டாம ம்	வி வ மாய்	ெசன்ற

அம்மாக்கள்தான்	 தலில்	கண் 	மாய்ந் 	 கவாயில்	விரல்	ைவத்
ேவ க்ைகதான்	என்ற .

என்ன	இ 	ெநற்றியிேல	ெகாம் .	 ராணங்களில்தான்	ெசால்லியி க்கிற .



ன்ெனா 	ேவ 	 கத்திேல	ெநற்றியில்	ஒற்ைறக்	ெகாம் ம்	 கில்	இரண்
இறக்ைகக மாய்	இ ந்தனெவன்.	அல்ல 	அரக்கர்க க் 	இ ந்ததாக.	நல்ல
த் ,	நல்ல	ேவ க்ைக	இப்ேபா 	நமக் .	சிரிப் தான்.	சிரிப் .

சிரிக்கமாட்டார்களா.	ெதரிந்தவர்க க் ச்	சிரிப் .

நீ	சிரித்தாயா.	சிரிக்க	 மா.	சிரித்தாேயா.	 ற்பட்டாேயா.	ஆயிரம்	 க்கலாய்
ெவ த் 	சிதற	ேவண் ம்	தைலெயன	தன் ன்	ேதான்றி	மகிழ்ந்த
ெப ம் தத்திடம்	சைட 	 னி	ேகட் ப்	ெபற்ற	வரம்,	வாக் 	பலிக்காமல்
ேபாய்விடா .

எச்சரிக்ைக.	எச்சரிக்ைக.	சாமி	எச்சரிக்ைக.	ராசாதி	ராசா	எச்சரிக்ைக.
சிரிப்பார்களா.	சிரிப்பாயா.	சிரிக்கவாவ .

என்ன	இப்ப யாகிவிட்ட .

எ 	எப்ப யாகிவிட்ட .

இ 	இப்ேபா 	ேபாய்.
எ 	எப்ேபா 	ேபாய்.

மங்கிய	ஒளி ேட	தட்ெடன் 	ஓர்	ஒலி	.	தட்.
ேமலி ந் 	ேபாட	ேவண் ய	சாளர	கம்பிைய	கீழி ந் 	ேமலாக	ெச கிய 	யார்
யாெரன் 	ேகட்கிேறாேம.	யாெரன	ெசால்ல	மாட் ர்களா.
ம்யாவ்.	யாேரா	கத்தினார்கள்.	மியாவ்.

கீழ்	ேமலாக	ேபாட்ட	தாழ்	.	சாளரம்.	மாற்றிப்	ேபாட் 	இ கிப்	ேபான	தாழ்ப்பாள்
இரட்ைடத்	தாழ்ப்பாள்	தைலகீழ்.
மியாவ்.	கீழ்	ேமலாக.	மியாவ்.
சிக்கிய 	யார்.	மியாவ்.	தாழ்	திறக்க	 யவில்ைலெயனில்,	என்ன	சாளர	இ க்
அைடத்தா	ேபாய்விட்ட .	இண் 	இ க் கள்	இல்லாதா	ேபாய்வி ம்,	இ ளின்
இ க் 	வழிேய	 ைன	ஒற்ைறக்ேகாட் 	பார்ைவ	ெசல்லாதா.

மியாவ்.
பார்த்தால்	சாளர	அைடப் தான்	நிற்கிற .	யார்	எப்ப 	அைடத்தார்கள்	என
பார்த்தால்தான்	திறப்ப 	எளி .	ெவளிேய	ஓ வ ம்	எளி .

மியாவ்.

ேபா ம்.	ேம ம்	க க்காேத.	நைகப் த்தான்	வ கிற 	என்றாள்	கல்பா	-
இ க்கண்	வர	நைகக்க	 ற்பட் 	ந த க் ட்பட்டாயிற்ேற	நீ.



ஓேகா.	அப்ப யானால்	 ன் ம்	இன்ன ம்	க ப வ ம்	க ப்ப ம்தானா	நீ.
க த்ேதா,	சிரித்ேதா,	சாளரங்கள்	மட் மின்றி	கத க ம்	பார்க்க	திறப்ப
இல்ைலயா	கைடசியில்.

கைடசியில்	என்ன	ெபரிய	கைடசியில்.
திறப்பன	இல்ைலயா,	பார்.	 யன் 	பாேரன்	என்றான்	 மாரசாமி.
பார்.

தி தி ெவன	 கங்கள்.	பார்த்த	 கங்கள்.	ெநற்றியில்	இ ந்தைவ.	இல்லாதைவ.
க த்தைவ.	க பட்டைவ.	ந பைவ.	நைகக்கப்பட்டைவ.	நைக	 கப் 	படாம்	வடம்
எல்லாம்	அம்மாவின்	அக்கால	ேமாஸ்தர்	நைகயாயிற் .	நைக.	ந .

ேதங்கிய 	ெதாைல .	 ைனப்பார்ைவ.	அவர்கள்	இவர்கள்.
விட் த்ெதாைல	வாதத்ைத.	வாதத்ைதயா.	விவாதத்ைதயா.

ஏேதாெவான்ைற	வி .

விட்டாயிற் 	விட்ட .

காற் க்	 ட	இல்லாத ேபால	ெவற்றிடம்.

ேபச்சரவம்	ேகட் ைலேயா	எனக்	ேகட்க ம்	அஞ்சி	கிடந்தவைன	கல்பா
உ க்கினாள்.
ஆமாம்.	நீ	கவனிக்கவில்ைலயா	ெஜல் 	பார்ைவைய.	இரண் 	கண்க ம்	பச்ைச
நிறமாக	மாறிவ வைத.	வீட் ல்	இ க் ம்	 ைன	ெஜல் வின்	கண்களின்
நிறமாற்றங்காட் ,	கவைல டன்.

வட்ட	ப ப்பில்	பகலின்	கீற்றாய்,	ெதரி ம்	க ப் க்ேகாட் ன்	பார்ைவப்	 ள்ளி ம்
காணா ,	இ 	கண்க ம்	பளபளக் ம்	ப ந்தங்கம்	ப ந்த	பச்ைச	நிறமாய்	மாறி
வந்த .	பார்ைவ	த மாற்றம்	நடமாற்றத்தில்	இ ப தல்	இயற்ைகயாய்	ேத ம்
தீனி ம்	கிைடக்கா 	இைளப் 	என்ன	ெசய்யலாம்.	பதிேனா 	ஆண் க க் ம்
ேமலாய்	வீட் ல்	ஒ 	ஆளாய்	இ ப்பதற் 	இப்ப 	ஆவ 	பற்றி	எப்ப
கவைலப்படாமலி க்க	 ம்.	தன்	சி வயதிலி ந் 	பார்த்த	யா ம்	வளர்த்த
எந்தப்	 ைனயின்	பார்ைவயி ம்	இப்ப 	நிறமாற்றத்ைத	ப ந்தங்கக்	கண்ணா ப்
பளபளப்ைப	பார்த்ததில்ைல.

இல்ைல.	ப த்ேதனா	அல்ல 	ஏேத ம்	ெசய்திச் ள்	ஒளிபரப்பில்	பார்த்தேதனா.
நிைனவில்ைல.	பச்ைச	நிற	பளபளப் 	தங்க	கண்கைளப்ெப ம்	 ைனகைள
தாய்லாந்தில்	அ ம்	பாங்காங்கில்	கட ள்	அவதாரமாக	ெசல்வங்ெகாழிக்க
ைவக்க	வந்ததாக	வழிப கிறார்கள்	என்பதாக.	 ைனக்	கட ள்	எகிப்
பிரமீட் ம்	உண் .	ெஜல் 	பாங்காங்கில்	இ க்கக்	 டாதா.	அங்



அ ப்பிவிடலாமா.	நம்பிக்ைகேய	சான் .	ேகள்விக் ள்ளாக் வ 	 ேராகம்.
கர்ணேம	ஆதாரெம ம்	இற்ைற	 	வா 	 ச்சல்.
தங்கக்கண்	 ைனக் 	வழிபா 	அங் 	மட் ந்தானா.

ஏன்	உனக் ம்	பச்ைசக்	கண்கள்	வந்தால்	அங் 	அ ப்பி	வி கிேறன்.	நான்	ேகட்க
நிைனத்த 	ேவ .	ெஜல் க் 	பச்ைசக்	கண்கள்	ஏன்	வந்த .	எப்ப .	ஏன்
வந்த .	எப்ப
வந்த .	கவைல ம்	ேகாப ம்	கலந்த	கல்பா.
விவாதத்திற் 	இ வா	ேநரம்.	இப்ேபா மா.	சரி.	ைககைள	 க்கியாயிற் .
உயர்த்திய	ெகா ைய	இறக்கியாயிற் .	கட் 	கைடைய.

பன்னிெரண் 	வய 	என்ப 	மனித க்கான	வயதா ம்	தன்ைமயில்	 ைனக் ம்
நாய்க் ம்	எவ்வள 	என்பைத	விளக்கி	.,	இ 	ேநரக் ய தான்.
வரக் டாததல்ல.	வியப்பிற் ரியதல்ல.,	பாங்காங்	பற்றி	ெதரியா 	என ம்
ெசால்லி,	ஆனா ம்	தங்களால்	ெசய்யக் ய 	மிக ம்	 ைற 	என
நீலச்சி ைவ	சங்கத்திைன	அ கியேபா 	வ ந்தியதால்,	 யற்சிையத்
ைகவிடா ,	விலங் க க்கான	பல்கைலக்கழக	ம த் வ	மைனையக்	ேகட்டதில்
ைனக க்கான	ம த் வ	சிகிச்ைசப்	பிரிவில்	ெஜல் ைவ	உள்ேநாயாளியாக

ேசர்க்க	 ந்த .	ஆளரவங் ைறந்த	உலகம்.	தனித்தனி	அைறகளில்
ேநாயாளிகளாகச்	ேசர்க்கப்பட் க் ம்	நாய்களின்	அவ்வப்ேபா 	 ைரப் கள்.
மற்றைவ	மறக்க.
தின ம்	ெசன் 	பார்க்க	 யாததில்,	வாரத்தில்	ஒ 	நாள்	ஞாயி 	அல்ல
வி ைற	நாளில்	ெஜல் க் ப்	பி த்த	 ட்ைட	ேதாைச	,	 ட் 	இதய	வ வ
பிஸ்கட் கள்	பால்	அளித் 	பார்த் 	வ வ ம்	ம த் வ	வல் நர்கள்	என்ன
ெசய்யப்	ேபாகிறார்கள்	எ ம்	ஆேலாசைனைய	ேகட்ப ம்	ெசய்கிறாேய	தவிர,
ெஜல் க் 	அ ைவ	சிகிச்ைச	ெசய் 	கண்களில்	உள்ள	ப ந்தங்கப்	பளபளப்
படலத்ைத	நீக்க	 மா	என் 	ேகட்டாயா.
பச்ைசக்கண்கள்	வர	என்ன	காரணம்	என	ேகட்டாயா.	எல்லா	 ைனக க் ம்
வ ம்	என்கிறார்களா	.

ேகட்கிேறன்.	ேகட்டாயா.
ேகட்கிேறன்.

ைனக் 	மட் ந்தான்	வ மா	.	நாய்க க் ம்	வ மா.	ேகட்கிேறன்.

நமக் 	வராதா.	ேகட்கிேறன்.

கல்பாவின்	ேகள்விக க் 	 மாரசாமியால்	ேகட்கிேறன்	என்பைதத்	தவிர்த்



ேவ 	ெதளிவான	பதில்	தர	 யவில்ைல.
என்ைறக் த்தான்	நீ	ெதளிவாக	ேபசி	இ க்கிறாய்	ேகட் 	இ க்கிறாய்.

அ ைவச்	சிகிச்ைச	ெசய்ய	 மா	 யாதா.
யா	ெதன் தான்	நிைனக்கிேறாெமன	பல்கைல	விலங் 	ம த் வமைன

நி ணர்	என்ன	ெமாழியில்	சங்ேகதமாய்	 த்தார்	என்பைதத்	ெதரிவிப்ப
வா மா.	அப்ேபா 	எதற் 	ம த் வமைன	ம த் வர்கள்,	நமக் 	ெசய்ய
ம்	என்றால்	ெஜல் விற் ம்	 யாதா.	இங் 	எல்லா	வற்றிற் ம்	ஒேர
தானா?

ெஜல் வின்	பக்கத் 	ப க்ைகக்	 ண் ல்	ேசர்க்கப்பட் ந்த	மற்ெறா
ைனயின்	இல்லத் க்காரர்,	அதற் 	ேவகைவத்த	சி 	மீன்	 ண்டங்கைள

அளிக் ம்ேபா 	ெவ ம்	பால்	பிஸ்ெகட்	 ட்ைட	ெயன	வாய்	ெசத் ப்ேபாயி க் ம்
ெஜல் க் ம்	சில	 ண்டங்கைள	அளித்ததாக ம்,	ெஜல் ம்	ஆவ டன்
வி ங்கியதாக	ஒ 	ஞாயிற் க்கிழைம	பார்ைவயாளர்	ேநரத்தின்ேபா
மாரசாமியிடம்	ெதரிவித்தார்.	அ ம்	சரிெயன் 	அவரிடமி ந் 	சில	மீன்
ண்டங்கைள	வாங்கி	ெஜல் க் 	அதன்	தட் ல்	ைவத் 	அைழத்தான்.

வாசைனக் 	வந்த .	இவன்	விரல்கைள ம்	நக்கிய .

அ த்த	ஞாயி 	 மாரசாமியின்	 ரல்	ேகட்ட ம்,	பதில்	 ரெல ப்பி,	இைளத்த
உட டன்	த மாறி	எ ந் ,	தட் ல்	பிஸ்ெகட் கைள	ேபாட் 	 ப்பதற் ள்	இவன்
விரைல ம்	ேசர்த் 	பரபரப்பாய்க்	க த்த 	ெஜல் .	தங்கம்	மிளி ம்	பச்ைசக்
கண்களில்	இவன்	 கம்	பளபளக்க.	விரலில்	ரத்தம்.
அந்த	ம த் வமைனப்	பிரிவில்	இவ க் 	த ப் சி	ேபாடயியலாெதனி ம்,
வளர்ப் ப் ைன	என்றா ம்,	அதன்	பல்	பட் ப்பதால்	உரிய	ஊசி	ேபாட் க்ெகாள்ள
ேவண் ெம ம்	ஆேலாசைன	ெபற் க்ெகாண் ,	ெவளிேய	சாைலக் ச்	ெசன்
ம ந் கள்	கைடயில்	ஊசி	ம ந் 	வாங்கி	அேத	சாைலயின்	ேகா யில்	இ ந்த
மனிதர்க க்கான	ம த் வமைனயில்	ம ந்ைத ம்	பணத்ைத ம்	ெகா த்
ஊசி	ேபாட் க்	ெகாண்டைத	வீட் ற் 	வந்த	பிற 	ெசான்னான்.	கல்பா	உச் க்
ெகாட் னாள்.	பாவம்	ெஜல் .

அ 	பாவம்,	நானில்ைலயா.

ஏன்	எரிச்சல்ப கிறாய்.
நாவேலா	நாவல்
மைறந்த 	 ைன	பார்ைவ

மைறத்த 	 ைன	பார்ைவ
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அவன்	மிக	உ த் பவனாக	 மாரசாமிக் 	 ன்ேன	நின்றான்.	அ த் ப்பி த்
மாநகரப்	ேப ந் க் ள்	ஏறிப்பின்	பின்னாலி ந் 	 ன்	நகர	ஆண்	ெபண்	இ க்க
ச் 	 ட் ம்.	ஓட் நர்	அ ேக	 ன்	நிற்க	 ச் விட	ெகாஞ்ச	மி க் ம்	இடம்.

அந்த	இடத்ைத	இலக்ைக	அைடவதற் ள்	 மாரசாமிக் 	ஏனிப்ப 	என
எவற் க்ெகதிராக ம்	எ ம்	 ைன ம்	 ர ம்	ம ங்கி	வி ம்.	சகி	அல்ல	சா	.
பள்ளி	ேநரம்.	அ வலக	ேநரம்.	 ட்ட	ேநரம்.	சகி	அல்ல 	ஒ 	 ழங்ைக
மாரசாமியின்	தைலைய	இ த் 	பின்னங்க த்ைத	 னிய	ைவத்த .	பின்	 கம்

ேநராக ம்	ேதாளின்	மீ ம்	உரசி	 ளிப்ைப	அதிகமாக்கி	இ ப்பவன்	யாெரன
அவைனப்	பார்க்க	ைவத்த .	எரிச்சல்	 ளிப்ைப	மீறி	.	அவன 	நிறத் க் ப்
ெபா ந்தாத	க ப் க்	கண்ணா 	ஒ 	ேவைள	பார்ைவயிழந்தவனாக
இ ப்பாேனாெவன	அவைனப்	ேப வதிலி ந் ம்	த த்த .	க ப் 	ேகாட்	உட்சட்ைட
சற் 	இ க்கமான	கால்	 ழாய்	அல்ல 	சராய்.	ஆனால்	ைகயில்
கம்பில்லாதவனாக	இ 	ைககளா ம்	ைகப்பி க்	கம்பிையப்	பி த்
ஊசலா பவனாயி ந்தான்.	என்ன	ஆள்.
அண்ைட	மாநிலக்காரனா	அல்ல 	மாைல	ேநர	ம ந் 	விற்பவனா,	அவன 	உைட
நிறம்	 ைற	எண்ெணய்ப்	பி பி க் ம்	 கம்	ப ய	வாரி	ெகட் த்தட் 	கைலத்த

.	சற் 	ெமலிந்த	உயரம்	 த்	ெதரி ம்	உடல்.	யாரிவன்.	என்ன	வயதி ப்பான்.



ப்ப .	நாற்ப .	 மாரசாமி	தைலைய	உ க்கிக்	ெகாண்டான்.	அைடயாளம்	உணர
ம க் ம்	 ைள.	யாராக ம்	இ க்கட் ம்.	ஒேர	ேநரத்தில்	கிளம்பி	 றிப்பிட்ட
இலக் 	க க் ப்	பயணப்ப ம்	சிலைர	மட் ேம	பார்த் 	ேநரத்ைதக்
கணக்கிட் க்	ெகாள்ளலாம்.	ேப ந் ள்	ஏறி	இறங் ம்	யாைர ம்	உணர	 யா .
ஆனா ம்	 ன் ம்	நகராமல்	பின் ம்	ேபாகாமல்	இறங் ம்	வழி	ேநாக்கி	யா ம்
இ க்க	ெதாங் ம்	ைககள்	இ ப்ப 	எப்ப ம்	அவைனப்	பார்க்க	ைவத்த .

மாரசாமியின்	எரிச்சல்	 ளிப் 	எைத ம்	அறிபவனாக	உணர்பவனாக	அவன்
இல்ைல.	 கத்தின்	கண்ணா யில்	பார்ப்பவர்	 கம்	காட் 	படம்	ஓ ய .	 க .
ச் 	விட் 	சாைலையப்	பார்க் ம்	தன் ணர்வில்	கால்கைள	அனலாக	ேப ந்

எஞ்சின்	ஓட்ைட	வழி	ெவளிக்	காற் 	தாக்கி,	ேகாைட	ெதாடங் வைத
உணர்த்திய .	இன் ம்	ேகாைடயில்	பகலில்	அங் 	நிற்பதல்ல	உட்கா வ ட

யா .	ஒ 	நிைலயில்	நில்லா 	உடைலக்	கால்கைளத்	தி ப்பிக்	ெகாண் ந்த
ேகாட் க்காரன்	 மாரசாமியின்	கால்கைள	அனல்	தாக் வைதத்	த க் ம்	 ன்
கால்களாக ம்	இல்ைல.	வைளந் 	 ன்	 னிந் 	சாைல	 ன்னி ம்
பக்கங்களி ம்	பார்த் 	தவிப்பவைனப்	ேபால	அவன்.	தவிப் ?	என்ன	ஆள்.
அவ ம்	அவன்	எல்லா ம்.	எதற்காகேவா	வண் ைய	உைடத் த்	தி ப்பி	தைடைய
அ த்தி	வி வித் 	ேப ந் 	ஓட் நர்	நிற்பவர்கைளக்	 க்கி	ெவற்றிடத்ைத
நிரப்பினார்.	நிைற	இழந்த	மிதப் ணர் 	கிறக்கத்தின்	ேபா தான்	அ
நடந்தி க் ம்.	நடந்தி ந்த .

ன்ேன	ஊசலா யி ந்தவன்	சாைல	ஓரத்தில்	மண்ணில்	இ ந்தான்.	தி ர்
ஓ ப்பில்	 க்கிெயறிப்பட்டானா	தாவிக்	 தித் 	உ ண்டானா	என
உண ன்ேனேய	அவன்	தாவியி ந்தான்.	 மாரசாமிக் 	அப்ேபா தான்
உைறத்த 	அவன்	தாவியி க்க	 ெமன்.	அவன்	நின்ற	கால்களின்	அ த்தம்.
தாவித்தானி க்க	ேவண் ம்.	என்ன	ஆள்.	ஓ ம்	வண் யிலி ந்
ெவளித்தா வ .	கட்டாயம்	அ பட	ைவப்ப .	ேப ந்தின்	பின்ேன	இ க்
ெதரிந்தா ம்	 ைழந் 	 ன்	ேபாகத்	தவிக் ம்	 ன் 	சக்கர	இ 	சக்கர
வண் கள்	 ந் 	வீரிட் ந்தால்,	யாைர ம்	பழிப்பதற் ள்	எ ம்	ஆகியி க் ம்
.	ெவளித்தாவி	த மாறி	நிற் ம்	அவைனயா.	யாைரேயா	வஞ்சந்	தீர்ப்பதாய்
ேவகத்தைடைய	அ த்தி	அ த்தி	விட் 	ெதாங்க	ைவக் ம்	ஒட் நைனயா.
எப்ப ம்	ேநரத்திற் ள்	ேபாய்ச்	ேசரேவண் ம்	எ ம்	தவிப்பில்	ஏறிய
தன்ைனேயயா.	 மாரசாமி	ேம ம்	பழிக்	ேகார்ைவைய	எண்ணி	 ப்ப 	சிதற
அந்தக்	ேகாட் க்காரன்	மீள	ேப ந் க் ள்ேள	தாவி	விட்டான்.

ெவளித்தாவிய	ேவகத் டேனேய	உள்ேள ம்	தாவியி ந்தான்	அவன்.	ஓ ம்
வண் யின்	விைரைவ	விட ம்	அவன 	தாவல்	ெவளி ம்	உள் ம்
ேவகமானதாகயி க்கேவண் ம்.	உள்ேள	நிற்பவர்	மீ 	ேமாதி	ஓரி வர்
மாரசாமியின்	மீ 	வி ந்த	ேவகம்	அைத	உணர்த் வதாயி ந்த .	அவர்கள்



இைரய,	உள்ேள	தாவியவன்	ஒன் ம்	நிகழாத 	ேபால	ேம ம்	 மாரசாமிைய
ன்னால்	தள்ளி,	ேமல்	கம்பிையப்	பி த் த்	ெதாங்கி	மீண் ம்	அைல

பாயலானான்.	ெசய்ைக	ேவகத்தில்	வியர்ைவ	வழிவ ம்	 ச் 	இைரப்ப ம்
ேகாட் ள்	சட்ைடக் ள்	வாயால்	ஊதிக்	ெகாள்ள	 ற்பட்ட ம்தான்	அவன்	ஏேதா
ெசய்ய	 ற்பட்டவன்	என்பைதக்	காட் ய .	என்ன	 ற்பட்டான்.	எைதச்	ெசய்தான்.
என்ன	ஆள்.	அவன்.

எங்ேகா	எ ேவா	சரியில்ைல.	மற்ற	மற்ற	நிற்பவர்க ம்	 மாரசாமிையப்
ேபாலத்தான்	பார்த்தார்களா.	நடப்ப தான்	பார்ப்ப தான்	என	மற்ற	பயணிகள்
ெவ ைமயாய்	நிற்பதாய்த்	ேதான்றிய .	 கிய	சாைல	கடந் 	அகன் 	நீ ம்
சாைலக் ள்	ேப ந் 	வந்தி ந்த .	இ 	பக்க ம்	உயர்ந்த	கட் டங்கள்
ெப வணிக	ைமயங்கள்.	விைல யர்ந்த	வி திகள்.	வண்ண	ஒளிக்	ேகாலங்காட்
நிற்பன.	வாகனங்க ம்	இ ற ம்	விைர ம்	 ைக	கக்கி.	எங் .	நடப்பவர்
அ கிய	சாைல.	இன் ஞ்	ெசல்ல	ேவண் ய	ேநரத்ைத	பார்த்தேபா
ேகாட் க்காரன்	மீண் ம்	பரபரப் ற்றி ந்த 	 மாரசாமிக் 	உைறத்த .	பஸ்
ஓ யாக	ேவண் ய	சாைலயின்	இ 	பக்க ம்	எதிெரதிராய்	விைரந்ேதா 	மைற ம்
கட் டங்கைள	தைலையத்	தி ப்பி	உடைலக்	ேகாணி	அவற்றின்	உச்சிவைர	பார்த்
அவன்	என்ன	ஆள்.	அவன்	கட் ப்படாதவனாய்	அ த்தவைன	இ த் ம்
உணராதவனாய்	அவன்	ேபாக்கில்	எைதப்	பார்க்கிறான்.	ேத கிறானா.	ஆனால்
எைத ம்	காட்ட	ம க் ம்	கண்ணா .	தன்ைமயிழந்த	ேகாட் .ஷூ.	இைவ
விைர ம்	ேவகத்ைதச்	சா 	ெவளித்தா ம்	எதிர்.	எதிர்ப் .	எைத	எதிர்த் .	உடன்பட
ஆனால்	இ ப்ைப	உணர்த்தத்	தவிக் ம்	தவிப் .	எப்ப ம்	உணர்த்த	ெசய்ய

யாதைத	ெசய்வைத	ெசய்ய	தாவ	காட்ட	காட் விட	அப்ப யா.

வண்ணத்தின்	ஒளி	வீச் 	ெவட்ட	 மாரசாமி ம்	 னிந் 	எங்கி ந் 	அ ெவனப்
பார்த்தான்.	உயேர.	அ க் கள்	உயர	பக்கத்தி ள்ளவற்ைற	பழசாக்கி	
வண்ணம்.	ப ப்ப யாய்	அ க் கள்	 விய	ேமல்	உச்சி	வைர	ெமல்ல	உயர்ந் 	ேமல்
ெச த் ம்	மின் க்கி.	மின்	 க்கிைய	கண்ணா 	 வர்கள்	 சாய்
ெவளிக்காட் 	வண்ணமாய்	ஒளிர்ந்தி ந்தன.	உயேர	ெசன் 	கீழ்	விைர ம்
வண்ணக்	 ழல்களின்	ஒளி	கட் டம்	 வைத ம்	உணரைவத்த .	ெசல்பவைரப்
பார்க்க	ைவத் 	நிைலப்ப .	மீண் ம்	பார்க்க...	மீண் ம்	பார்க்க	 னிந்தேபா
மாரசாமிையத்	தள்ளிவிட் 	ேகாட் க்காரன்	ெவளிேய....	பாய்ந்தி ந்தான்.

ெவளிேய	பாய்ந்தவன்	பார்க்ைகயிேலேய
அக்கட் ட	ெவளிக்கம்பித்	த ப்ைப	தாவிேயறி	உள் தித் 	அதன்	கண்ணா க்
கதைவத்	திறந் ,	மின்	 க்கி,	அ த்தி ந்த	 ளாய்	ேமல்ெசல் ம்	ப 	தாவி
ஓ க்ெகாண் ந்தான்.	தி க்கிட,	ஏய்	ஏய்	எனக்	கத்தக் டயியலா 	ெசயலழிய
மாரசாமி.	அவன்	அக்கட் டத்தின்	உச்சிக் ப்	ேபாயி ந்தான்.	ேபானவன்	அதன்

உச்சிக்	கண்ணா 	உைடத் க்	கீழ்த்தாவி	பாய்வ ம்	அகன் 	உயர்ந்த	அக்கட் ட



ெவளிைய	ேப ந் 	கடப்ப ம்	எல்லாம்	நடந் விட்ட .	ேப ந் க் ப்	பின்னால்
சாைலயில்	தட்ெடன	வி ந்தான்	அவன்	 மாரசாமியின்	வீறிட ம்	வி ந்த
சத்த ம்	ேவறாய்த்	ேதான்ற	ேப ந்ைத	கீறிச்சிட	நி த்தி	ஓட் நன்	ேகட்டான்,
ெசத்தானா	.	ேமலி ந்த	கண்ணா 	வழி	ேப ந் 	உ ண்டவர்கைளப்	பார்த் .
ேப ந்தின்	கண்ணா 	சாளர	ஓட்ைடகள்	வழிேய	தைலகள்	ெவளிநீட் 	சாைவத்
ேத னபிற	கண்கள்.	மனம்	பதியா	விைர ம்	ேநரம்.	 ம்	ேநரம்.	நடத் னன்
விசில்	தந் 	கத்தினான்,	ேபாகலாம்	ேபா.	வண் யிலி ந் 	விழவில்ைல	அவன்.
வண் 	ஏறி ம்	ேபா	ேபா	.	ேபா ம்	ேப ந் .

ப் றக்	கிடந்த	 கம்	மைறந்த	அந்தக்	ேகாட் க்காரைன	மீளப்பார்ப்ப
யாெதன	 மாரசாமி	ஓட் நைனப்	பார்த் 	ெசால்லவாரம்பித்தான்,	ஏேதா

அவன்	ேகட்ட 	ேபால.	ெவளித்தாவி	கட் ட	உச்சி	ஏறியவன்	ேப ந் க் ள்ேளேய
உள்	 திக்கப்	பார்த்தவன்	தான்,	சற் 	நிதானித்தி ந்தேபா ,	ேப ந் 	ேவகங்
ட் 	ஓட்டப்பட்டதால்	ேநரக்கணக்கீ 	தப்பி	ேப ந் க் ப்	பின்னால்	வி ந்தான்.

ேகாட் க்காரன்	சாக	 யன்றதாகத்	ேதான்றவில்ைல	தனக் .	அவன 	 ன்
ெசயல்கள்	இைத	உணர்த் ம்.	ஆமாம்.	உள்	தாவத்	ெதரிந்தான்.	அவ்வளேவ.
வண் 	விைரய	ெமளனம்	 ழ்ந்த .	ேபச் 	நின் 	ெசன்றிறங் ம்	தடம்	 ரள	இ
விசில்	....	 மாரசாமி	ேப ந்திலி ந் 	ேவகேவகமாய்	இறங்கினான்,	ஒ 	கால்
சற் 	மடங்கி	விழாமல்	நிமிர்ந் 	நடந்தான்.

நள்ளிரவின்	இ க் களில்	ஒளிக்கீற் 	ேதான்றி	மைற ம்ேபா ,	கல்பா	ேகட்டாள்
மாரசாமிைய.

யா ம்	ெசய்ததில்ைலயா.
யா ம்	ெசய்ததில்ைலயா	என்றால்?	யாரில்ைல.

ேமல த் 	கீழ்	வீ ம்	மின்னல்
காற்ைறக்	கிழித் 	ேமேல ம்	பட்டம்
அடேட,	பிற 	?

என 	எதிெராலி	.	நான்	ஒலித் 	நான்	ேகட்க	விைழ ம்	காம் 	பற் ம்	கனி.
சரிடா.	வி 	எ .	ஆனால்	ெதரியேவண் ேம.	எ 	சரிதான்.

எழத்தான்	மண்ணில்	வி ம்	 ழந்ைத.

ெசய் 	காட் .	தவ் .	தா .	தாேவன்.

������,	2009
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ச் 	வ வ 	உண்ைமதான்	அல்ல 	உண்ைமயில்ைல	எ ம்	எதிர்மைற
ஐயங்க டன்	நிற்ப 	பரிதவிப்ைப ம்	பரபரப்ைப ம்	வியர்த்தைல ம்
த வதாயி ந்த .	 ச் தான்	வ கிறதா	அல்ல 	ேதான் கிறதா.	எல்லா
ெசயற்பா ம்	நின் விட்ட 	என	உ தி	ெசய்யப்பட்ட	பின்	அப்பாவின்	உடல்
ம த் வமைனயிலி ந் 	அ ப்பப்பட் ந்த 	உண்ைமதான்.	சின்ன
வயதிலி ந் 	யார்	இறந் 	ேபாவைத ம்	பார்க்கத்தான்	இ க்கக் டா 	எ ம்
தான்ேதான்றி	மனேவாட்டத்தி ேடேய	ெந க்கமான	நண்பன்,	 ற்றியி ப்ேபார்,
ற்றத்தினர்	பின்	அம்மா	என

கணக் க்	 ட்ட	பயந்	எண்ணிக்ைகயில்	உடல்கள்	காணாமல்	ேபாவ 	நடந்
ந் விட்டேபா ,	சி 	வய 	எண்ணப்ப 	இல்லா 	இ கி	விட்ட,	சக	விலங்

அ கில்	கிழித் த்	தின்னப்ப வைத	பார்த்தா ம்	வலியிலியாய்	தைலைய	ஆட்
ஈக்கைள	விரட் 	ெவளிேம ம்	விலங்கின்	இயல் 	தன்	இயல்பானதாகத்	தான்
உணர	,	 மாரசாமி	தவிப் ற ம்	ெசய்தான்.	இப்ேபா 	அப்பா	எண்பத்தி	நான்
வயதில்,	ேபா ம்பா	இந்நிைல	என	வாய்விட் ப்	பின்	இைமக்கா 	பார்த்
கண்கைள	 க்	ெகாண்டார்.	எனி ம்,	பல	மணி	ேநரம்	கழித் 	அவர 	உடலின்
ற்றில்	 ச் 	வி தல்	நிகழ்வதாய்	உணர்வ ம்	அப்பைழய	வி ப்பில்	தாேனா	என்ற

ஐயம்	உடன்	தைலக்காட் 	தவிப்ைபக்	 ட் 	மற்றவர்க க் 	விண் லனாக்கி,
தான்	கிடந்தான்,	நடப்ப 	எ ெவன	 ரண்பட் 	 ரள்பவனா ம்.



என்ன	மணி	இ க் ம்	எனப்	பார்க்க	 யற்சிக் ம்	எண்ணத்ைத	ெசயல்ப த்த
உடல்	 ைனயாததாயிற் .	அசந்தி ந்த	கண்க க் ள்	மணிகள்	உ ண்டன.
அறி யிேலாெவன	ஒளிக்	 கைளப்	பிரித் க்	கா கள்	ேகட்ப
அனிச்ைசயாகேவ	நடந் 	உணர ம்	 ற்பட,	ெபா 	 லர்வில்ைல.	இரவின்
வி யலின்	ஒவ்ெவா 	யாம	இ ப் க் ம்	கடப் க் ம்	ஒலிகளின்	ேகட் ப்	பழகிய
தன்ைம	இன்னதாகயி க் ம்	ேநரெமன	ெசால்லிக்	ெகாண் ந்த .	ேதன்
சிட் க்கேளா,	 விகேளா,	காகக்கைரதேலா	நைடப்	ேபச்ெசாலிகேளா	ேகட்காத
நிசப்தத்தில்	இைடெவளியிட்ட	சி வர்கள்	இைரச்சல்க க் ம்	 ர்ைம	 ட் க்
ேகட்க	ெசவிகள்	 ைனந்தா ம்	ஆயாசமிக	வ விழந்த	உடல்	 மாரசாமிைய
எழ ம்	விடவில்ைல.	இயங் வ 	எங் 	யாெரன	ேநரெம ேவா	என ம்
யங்கியவனாய்	வி படாத	நிைலயி ம்,	விைர 	விைரவாக	அப்பாவின்	 க்கில்
ச் 	இைழவதாய்த்	தா ணர்வைத	அண்ண க் ம்	மற்றவர்க க் ம்

உணர்த்திவிட	ேவண் ம்	என்ற	தவிப் 	மிக,	இவன்	தந்ைதயின்	தைலமாட்ட கில்
ெசன் 	 னிந் 	 ச்சைச ம்	அ 	காரணமாக	மார் 	அைசைவ	ெதாடர்பாய்
கண்களின்	அைசைவ	ஏன்	தைலயின்	அைசைவ ம்	உணர்ந் 	உணர்வைத
உணர்த்தி	விட	ேவண் ம்	எ ம்	பைதப்பி ேட	நிற்ப ம்	நிகழ்வதாயி ந்த .		

நிைன 	கடந்த	நிைலயில்	தீர்க்கமாய்ப்	 ரியா 	 ற்றி ம்	இறக்காதவைர
இறந்தவராகக்	காட் வி ம்	ெபா ப்பற்ற	அசட்ைட	ஏேனாதாேனாவில்	நிகழ்ந்
விட் ந்த	ஓரி 	கர்ண	ெசய்திகள்	அல்ல 	கைதகள்	உண் .	ஏன்	உடலில்	கைடசி
கைடசியாக	,	நீைர	ஊற்றியேபா 	ெந ப் பட்டேபா ,	 ன்	மண்ணில்	என்
ச் 	திணற	 னகிய	உடல்களால்	அ ைக	ஆரவாரமாக	மாறியதாக ம்,

காட் க் ப்	ேபாய்	எ ந் 	உட்கார்ந்தால்	தி ம்ப	வீட் ற் 	வரக் டாெதன
அப்ப ேய	ஊர்	கடந் 	ேபாக	ேவண் ெமனக்காணா 	ேபானவர்கள்	உண்
என ம்	அளப்பக்	ேகட்டெதல்லாம்	தன்	உணர்த க் ம்	காரணேமாெவன
மாரசாமி	திைகத் த்	த மாறினா ம்,	 ச் 	வ கிற 	உண்ைம	என்பைத

ெசால்லாமல்	வி வ 	என்ப ம்	 டா 	என	"அய்யய்ேயா	இங்ேக	பா ங்கள்	 ச்
வ கிற .	ேமற்ெகாண் 	உட க் 	ெசய்ய	 ைன ம்	எைத ம்	ெசய் 	விடாமல்
ெகாஞ்சம்	கவனி ங்கள்"	என	ந க்க 	 ரல்	 ளறக்
றிக்ெகாண்ேடயி ப்பைத	நிகழ்த் பவனாக ம்,	உடன்	நிகழ்வைத

உணர்பவனாக ங்கிடந்தான்.

அண்ணேனா	மற்றவர்கேளா	 மாரசாமியின்	 ரைலக்	ேகட்டார்களா	என்ப ம்
ெதரியாமல்	அவரவர்	ேபாக்கில்	அ த்த 	அதற்க த்தெதன	 ைற	ெசய்ய
ற்ப பவர்களாயி ந்த .	ேம ம்	தவிப்ைபக்	 ட் ய .	 ச் 	மட் மல்ல.

இப்ேபா 	யாைனயின்	சி 	ப ப் 	நிறக்	கண்கள்	ேபான் 	இைமகளின்	சிறி
திறப்பில்	மங்கிய	சி கண்மணிகள்	அப்பாவின்	 கத்தில்	கண்டவனாய்க்
வினான்	"அப்பா	சிறி 	கண்கைளத்	திறந் ம்	பார்க்கிறார்	பா ங்கள்''.



இப்ப ம்	அசட்ைட	ெசய்வார்கேளா,	என்ன	ஒ 	ேவ க்ைக.	 	கட் ய	ெசயல்
ெதாடர்	.	இயங்கா 	கிடக் ம்	இ 	காலின்	கட்ைட	விரல்	 னியிலி ந்
ெதாடங்கிய	சில்லிப் 	 ழங்கால்	கடந் 	ெதாைட	ஏறி	இ ப்பின்	ேமல்	வயிற்றில்

	பின்	எ ம்பில்	சிதறி	மார் 	இயக்கம்	நி த்தி	 னிவிரல்	ெதறிப்படங்க,
கண்களில்	பரவி,	 ைளச் ட் ன்	ஆ த க் ப்	பின் ம்	கபாலத்தி ள்ளி ந்
காலம்	மீண்ட	உயிர்க் ஞ் 	ெநற்றிேமட்ைட	 டாக்கி,	கண்க க் ம்	 ச் க் ம்
ஆைணயிட் க் மானால்,	நின் 	ேபான	இயக்கத்ைத	உந்தித்தள் வதா
இயலா 	ேபா ம்.	மைலப் 	மைலப் 	ேதான்றி	ஆயாசத் ள்	 ங்கி	அசதியில்	உடல்
வங்கி	கிடக் ம்	தன்ைம ள் ம்	உள்ளம்	ஆர்ப்பரிக் ம்.	எ ந்தாயிற்

ேபாக்ெகாழித் 	பார்.	பாேரன்.	பார்க்க	 ய ங்கேளன்.

கண்கைள	இைமக்கா 	தன்ைனப்	பார்த் க்	ெகாண் க்கிறார்	எ ம்	உணர்வின்
கர்வில்	 னிந்தமர்ந்தி ந்தவன்	தைலையத்	தி ப்பி	என்னப்பா	என்

ேகட்ைகயில்,	ஒன் மில்ைல	என	அப்பா	பார்ைவ	மாற்றிக்ெகாண்டதான 	சற்
கழித் 	உ த்திய .	ஏன்	ேகட்ேடாம்.	அந்தப்	பார்ைவைய	இழந் விட்ேடாேமெயன
மன ள்	தன்ைனக்	 ட் க்ெகாண்ேட,	அவ ணராமல்	அவர்	பார்க்காமல்	தான்
பார்க்க	 ைனந்தா ம்	பார்ைவகள்	 ட	 டவில்ைல.

நிைன டன்	 ய	உயிர்ப்பார்ைவ	உள் ைழந் 	தாக்கி	காதங்கள்	பின்	ெசன்
உள்உ க்கி	ேபச	மறந்தவற்ைற	உதறி	 ன்ேபாட் ,	அேட	அேட	இேதா	இக்
மரக்கிைள	உ க்கி	ெகாட் ச்	சிதற் ம்	நாவற்பழம்	ெபா க் 	என	ைக
நிைறக் ம்.	எறிந்த	கல்	மரக்கிைள	பட் 	விழ,	கீழ்	நின்ற	இளம்	மண்ைடயின்
உச்சி ம்	தாக்கி	ரத்தம்	 நைனத் 	 கத்தில்	வழி ம்.	ஐேயா	ரத்தெமன
அறியாத	ேபாக்கில்	 டம்	 டமாய்	நீர்	ெகாட்ட	நிறந்தான்	 ைறந்த .	நிற்காத
ரத்தத்தின்	 ைன	ேமல்	 ணி	எரித்த	கரிைய	அப்பி	காலங்கடந்த	பின் ம்
வ வாக்கிய 	ேபா ம்	நிழல்கைள	 ன்	உதிர்த் 	ெபா க்கச்	ெசான்ன
பார்ைவைய	நி த்தச்	ெசான்ன .	ெசான்ன 	யார்.	நான்தானா	.	நான்
மட் ந்தானா.
விபத் .	நள்ளிரவின்	 வக்கத்தில்,	வீ 	அைட ம்	விைரந்த	ேநாக்கின்	ேவகம்
பற்றா	ஊர்தி	.	தைலக்கவசம்	உச்சியில்	உைடந் 	 ைள	விளிம் களில்	ரத்தம்	தீற்ற
காலங்கடத் ம்	உைறந்த	ம த் வம்.	இளைமயின்	கட் க்ேகாப்பில்	அ படா
இதயம்	நாட்கள்	கடத்த	நண்பன்	கண்	திறக்க	மாட்டானா?	ஒ 	நாள்	கண்கைளத்
திறந்தி ந்தான்.	ேநா 	கடந்த	அைமதியின்	ஆழத்திலி ந் 	பார்ைவ.
அதிர் கைளக்	காேணாேம.	சந்திேயன்	என்	பார்ைவைய	என	அரற்றி	"டாக்டர்
டாக்டர்	சீக்கிரம்"	எனக்	 வ	 வியத்தி ள்	டார்ச்	அ த் 	இடம்	வலம்,	ேமல்	கீழ்
அ 	ெதாைலெவனக்	காட் 	ஒன் ங்	 றா 	ம த் வர்	ெசன்றதன்	பார்ைவ
ெபா ள்	இரண் 	நாட்கள்	கழித் 	ெதரிந்த ,	ெதாைலேவ	அைழத் ச்	ெசன்ற
நண்பன்	ேதாளில்	 றியேபா 	அ கி ந் 	பார்த்த	இரண்டாவ ,	மைலயின்



உச்சியிலி ந் 	உ ம்	உணர்வின்	வியர்ப்பில்	சிறி யர	ப க்ைகயினின் ம்	எழ
யன் 	சரிந்த	கல்பாவின்	அப்பா	 தல்	வலியின்	தாக்கிைன	தா ண் 	வாங்க

எப்ப 	இ க்கீங்க	எ ம்	உத 	பிரியா	ேகாட் ச்	சிரிப்பில்	ேகட்க,	அப்ேபா ம்
அப்ப ம்	அழைக	ரசிக்க	ைவக்க	 மா?	அவரால்	 ந்த .	கிடந்த 	கிடக்க,
அைலப் ற்ற 	இவன்.	என்ன	இ 	எப்ப 	இப்ப ெயன	மா ம்	ேநரங்கள்	ஒன்ைறக்
காப்பாற்ற	மற்ெறான் 	என	விைர ம்	உள்ளியங் வன	 தல்	ேவைலப்ப வின்
அ த்தத்தில்	ஓ ம்	விைரவ ம்	என	ம த் வர்	எளிைமயாய்ச்	ெசான்ன
எப்ேபா 	 ரிகிற .	இறக்கக் ய	வயெத ெவனத்	ேதான்றா 	இவ்வய .
அதற்கான	வயெதல்லெவனப்	 லம் ம்	வாய்.	அழக் டா 	ஆண்	எ ம்	வாய்கள்.
ஆனா ம்	உரியவ க் 	அளிக்க	ம த்த	எதிர்பார்ப் கைள	 ைறந்த	அள 	வி ப்
ெவ ப் கைள ம்	 ப்பின்	 திர்ச்சியால்	உணராத	மகன்களிடம்	வாய்விட்
ேகட்ப ம்	தவிர்த் ,	ஒ ங்கிய	தன்ைமக்காகேவா	அளிக்க	மனஞ் ங்கிப்ேபான
ஆற்றாைமயின்	தன்னிரக்கமாகேவா	ெபாங்கி	உைடப்ெப க் ம்	ஒ 	ேநர	அ ைக.
அற்றதற்கன்றி	ஆற்றாைமக் ம்	 லம்பல்.	அப்ேபா 	அல்ல	ஆண் கள்	கழிந் ம்
மாறிச்	 ழ வதில்தானா	தன்	நிைன 	நன 	கன ?	ஓட்டம்?	ஒன் க்ெகான்
ேபாட் யிட் 	அவயங்கள்	அடங்கி	வ ம்	ேவைள.	ஒ 	நாள்	காைல	அவர்
கண்திறந்தார்.	இனி	கவைலயில்ைல	என	அ த்தங் ைறந் 	மனம்	ேமெல ம்ப
அைழக்க.	ம த் வர்	வந்தாயிற் .	அைறக்கதைவ	யார்	திறந் 	 ைழந்தா ம்
அங்ேக	பார்க்கிறார்	ேநாயின்	வலி	 ைறந்தவராய்	காட் கின்ற	கண்கள்	ெதளி
மகிழ்ச்சி	த கிற 	என	ஆவலாய்	 றிக்	ெகாண் ந்தவனின்	பதற்றத்தி ேட,
அப்ப யா	என	தைலயாட் ,	ேநாயாளிையத்	தீவிரமாகப்	பார்த் 	கண்கைளச்
ேசாதித் 	தா ம்	அைசந் 	பார்ைவயின்	அைசைவ	ேநாக்கி	இவைன	 கில்
ெமல்லத்	தட் ச்	சிரித் ப்	பார்க்கலாம்	என	வல் நர்	ெவளிச்	ெசன்றார்.
மாரசாமிக் ம்	கல்பா க் ம்	மகிழ்ச்சி ம்	 ழப்ப ம்	ஒன்றாய்த்

த வதாய்	இ ந்த	அ காைம	தீண்டல்	ஓரி 	நாட்க க் ள்	என்கிற 	நிைன .
நிைன 	தப்பிய	நிைலக் த்	தாவிய	பின்	மாைலயில்	அவர 	கண்களில்	களிம்
ேபால்	ஒன் 	தடவி	காைலக் ள்	என்	மகனிடம்	ெமல்லியதாய்க்	 றிச்	ெசன்ற
ம த் வர்	 ட்டார்.	ெவலெவலப் .

ன்றாவதாய்	அம்மா.	 ன் 	நாட்கள்	ேபா மானதாய்	இ ந்த 	அம்மா க் .
எழ	 யாத	உடைல	அைசக்க ம்	இல்லாமல்	கட் க்கைள ம்	 ழாய்கைள ம்
உதறி	ஊ க் 	வீட் க் 	ஓ 	திண்ைணயில்	அக்கடாெவன	சாய்வதாக
விட் வி ங்கெளன்ைன	என	வாய்	ஓட்டம்.	மன	ஓட்டம்.	 ரலின்	உ தி
உட க்கின்றி	நிைன 	தப்பி	பின்	அவர்கள்	கண்	பார்த்தேபா ,	 மாரசாமிக்
ன்	இரண் 	நிகழ் ம்	அ யில்	தாக்க,	மரத்தின்	ச காய்	காற்றில்	 ழன் 	மண்

வி ந் 	காணா 	ேபாக	அம்மா ம்	தயாராகிவிட்டாெரன.	 ன்னி 	 ைற
ெகாண்ட	ஆவைல ம்	எதிர்பார்ப்ைப ம்	களிப்ைப ம்	காணாததாக்கி,	இ 	நடப்ப



எதிர்ெகாள்ெளன	மண்ைடயில்	அ த்த 	உண்ைமயாயிற்ெறன்பைத ம்	 மாரசாமி
இப்ேபா 	உணர்ந்தான்.

எனி ம்,	அவற்றின்	ெபா ட் 	இப்ேபா 	அப்பா	கண்	திறந் 	பார்க்கிறார்	என்பைத
பைதப் டன்	ந க் ம்	 ரலில்	 றாதி க்க	இயலாதவனா ம்	இ ந்தான்.	இ
ேவ 	தன்ைமத்த .	அப்பாவின்	இக்	கண்திறப் 	இறப்பின்	சில	மணிகள்	கழிந்த
நிகழ் .	 ன்	நிகழ் கள்	ேபாலில்ைல.	இ 	நிகழாததில்ைல.	நீ
ேகட் க்கவில்ைலயா.	ேகட் க்க	வில்ைலயா.	பாேரன்,	பார்க்கக் ட
ைனயாமல்	என்ன	ெசய் 	ெகாண்ேட	இ க்கிறீர்கள்.	அ த் 	அ த் 	என

அ த் 	நிகழ்த்த	உள்ளைத	நி த்தாவிட்டால்	இைமகள்	திறந்த	நீேராட்டமிழந்த
ப ப் க்	கண்களின்	வீச் 	உன்	கண்கைளத்	தீண்ட	அ மதிக்காவிட்டால்	எப்ப ப்
பார்க்க	உணர.	அரற்றல்	இயல்பற்றதாய்	ேகட்கப்படாததாய்	காற்றில்	மிதந்
ேபான .	இைடவிடாத	அரற்ற ம்	அ க்கமானதில்	ேபச்சிழந்த .	பார்த்
நிற் ம்	மற்றமற்றவர்க் 	ேவ க்ைகப்	ெபா ளாகிறாய்	நீ	.	எச்சரிக்ைக.	இங் ம்
இப்ப 	இ ெவனக்	கட் ப்ேபா ம்	தன் ணர்வின்	விழிப்பில்	நிற்ப .	நிகழ்வதாய்
விழிகள்	உ ண்டன.	தவிப் ம்	உடல்.

வாயில்	 ழறியதா	ெசாற்கள்,	கண்களின்	திறப்பால்	 ச் ,	 ச்சின்	 ட்டலில்
விழிப்பா.	யாரில்	யார்,
அப்ேபா 	பார்த்தாய்	இப்ேபா 	பார்ப்ப ம்	நீ	மட் ம்தானா	அவரில்ைலயா
மாரசாமி	 ராமசாமிெய ங்	 ர டன்,	இவைன	பார்த் 	கல்பா.

ஒ 	ெபா தா,	ஒ 	நாளா,	 ன் 	நாட்களா,	ஓராண் க் ப்	பின்னர்	உயிர்ப்
காண்ப 	காட்ட	 ைனவ 	ஏன்.	பல	ஆண் க க் ம்	பின்னா ம்	அறிந்தவைர
ரிந்தவர்	கா ம்	வைர ம்	அறியாதவர்களால்	பல	 ற்றாண் க க் ம்
காணப்பட் 	 சித் கள்	காலெவளியின்	க ப் க்	 க்கத்தில்	கலக்கச்
சிதறிேயா ம்	ெப 	ஓட்டம்	 றா	ஓட்டம்	.	பிறிெதா 	அண்டக்ேகாளின்	பனியில்
உைற ம்	மீள்ேவார்	உயிர்ப் .	அதில்	அவர்	நான்	நீ	இ ப்ேபாேம	கல்பா	என்றான்
மாரசாமி,	 	விழிப் ற்றவனாய்.

	

உைறவதாயி க்கட் ேம.	உயிர்ப்பதா ம்.	நீ ம்	நா மாய்த்தான்	உணர
பவர்களாய்	அேதா 	அைதக்	காண பவர்களா ம்	இ க்கேவண் ெமன	நீ

நிைலக்க	 யல்வ 	 ற்ப வ 	ேவ க்ைக.	உன்	என்ைறக் மான	இ ப்ைப
இறவாத	உயிர்ப்ைப	உள்ளடக்கிய	உன்	அவாேவட்ைக	சிரிப் 	த கிற 	 மாரசாமி.
இல்லா 	ேபா ம்	ஏேதா	ஒன்ைற	நி த்த	நிைலவழி	நிற்க,	உள்ளாயி ந்தா ம்
ேபெயன	உ வாக்கி ம்,	எ ம்	நீ	நீயாகத்தான்	இ க்கேவண் மாய்	எல்லா
பிறப் ம்	பிறந்திைளத்த	பின் ம்	பின்ன ம்	 ட	அழி 	உண்ேடா	ஓெவ ம்
அச்சத்தில்	உன் யிர்	அைடய	அலகிலா	ஓர்	அ வத்திேல ம்	உ வத்திேல ம்



ேபாய்ச்	ேசர்ந் 	நீ த் 	வி யலில்	நிற்க	ேவண் ெமன	நீ	நீங்கள்	நான்	ப ம்பா .
ேபாடா	ேபா	எனச்	சிரித்தாள்	கல்பா.
அலங்க	மலங்க	விழித்த	எட் 	வய 	மகன்	இளேவனி ம்	உடன்	சிரித்தான்.
ன்னர்	அப்பாவின்	உடல்	 ன்	 மாரசாமி	அ தேபா ம்	சிரித்தவன்	இவன்.

�������,	2003
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எப்ேபா 	கண்	அயர்ந்	தார்கள்	என்ப 	 ட	ெதரியாமல்	இர 	ெந ேநரம்
வைரக் ம்	 மாரசாமி ம்	ஆதி	மாமா ம்	வி யாத	ஒ 	கைத	ேபசிக்
ெகாண் ந்தார்கள்.
பாக்கத்தில்	 ன்பி ந்த	உயிேராட்டம்	இப்ேபா 	காணாமல்	ேபாய்விட்ட .	எல்லாேம
வறண் 	வ கிற .	வறட்சி.	இ க் ம்	நான்ைகந் 	ெத க்களில்	பாதி	வீ கள்
ட்டப்பட் க்	கிடந்தன.	அவற்றில்	சில	மண் வர்கள்	சரிய	சிதிலமைடந் 	விட்டன.

பாைறகளின்	ெவப்ப ம்	வறண்ட	மரங்களின்	அன ம்	சரசரக் ம்	 ட் தர்களின்
ேவலிகாத்தான்களின்	அைச ம்	ஊைர	ேம ம்	வசிக்க	இயலாத	இடமாக	மாற்றிக்
ெகாண் ந்தன.	 ற்றி ம்	இ ந்த	வயல்களால்	ஊர்	இன் ம்	 ச் 	விட் க்
ெகாண் ந்த .	நிலத்தின்	மீ 	மண்ணின்	மீ 	ஆதிக்கம்	 லம்	ஊைர	நாட்ைட
ஆண்ட	அதிகாரத்தின்	மிச்ச	ெசாச்ச	 ணம்	இன்ன ம்	பாக்கத்தில்	சிலைர
நிலத் டன்	கட் ப்ேபாட் ந்த .	நிலம்,	மண்,	ெவளி,	காற் ,	நீர்.	நீைரவிட	மண்
ெந க்கத்ைத	தந்த .	த வ .	ெகாைலக்களன்களின்	மண்	ஊசி ைன	மண்
ெசவ்விந்தியர்களில்	மண்	என	எந்தப்	 லத்தி ம்	எந்த	மண் ேம	அதிக	அழி
தந்த .	ெப ச் .	அந்த	 ச்சில்	க வன	பல.

ஆண் க் 	ஓரி 	 ைற	ெபய்யக் ய	மைழயில்	நிரம்பக் ய	ெகாட்டாங்கச்சி



ஏரி	என	மற்ற	ஊர்க்காரர்கள்	ேகலி	ெசய் ம்	ெரட்ேடரியின்	கசிவில்	ஒ 	ேபாகம்
சம்பா	விைள ம்	 ன் .	நவைர	என்ப 	ஏரி	மதக யின்	உள்ள
நிலக்காரர்க க் தான்.	அ ம்	இப்ேபா 	தவறி	வ கிற .	சிறி 	காலமாக
கிண கள்	ேதான்றத்	ெதாடங்கியி ந்தன.	நீர்	இைறக்க	யந்திரங்க ம்,
யந்திரங்க க் 	மின்சார ம்	என	யந்திரங்க ம்	பாக்கம்	எட் ப்பார்க்க
ேநர்ந்தி ப்ப 	ேவ க்ைகதான்.	ேவ க்ைகயில்ைல	ேவதைனதான்.	வி ம்
ேவைளயில்	மதைகத்	திறந்த ம்	வாய்க்கால்	வழியாக	நீர்	விைர ன்	 ள்ளித்
தாவி	ேமல்	ஏ ம்	மீன்கள்.	தி ம்ப ம்	பயணிக் ேமா.	இ 	வரப் கைளக்
கைரயாகக்	ெகாண்ட	மண்	வாய்க்கால்கள்	சிெமண்ட்	கால்வாய்களாக
மாறியி ந்தான்.	எப்ப 	ெவட் வ 	மைடமாற் வ 	அைடப்ப .	வரப் ய மா.
அெதல்லாம்	பழங்கைத	என்றார்	ஆதி	மாமா.	க க்காைல ம்	 ழங்ைககைள ம்
ெசாறிந்தவா ,	"எல்லாம்	உனக் த்	ெதரிஞ்ச தான்.	கடன்.	பயிரில்ைல	,	மீண் ம்
கடன்,	ேவ 	பிைழப் 	இல்ைல.	விட் விட் 	எங் 	ஓ வ .	நீ	அங்ேக	வந் 	எந்த
வீட் லாவ 	தி ெரன் 	 ைழந்தாயானால்	திணறி	வி ேவாம்.	 ண்டக்கா
தண்ணி	ேசாத் க் 	ெதாட் க்	ெகாள்ளக் ட	இ க்கா .	கடைன	உடைன
வாங்கி	எேதா	இ க்கிேறாம்.	மானத் க்காக	 ணி	உ த்தி".

இதிெலன்ன	 க்கைதயி க்கிற .	எல்லாம்	பைழய	கைததான்.	நகரத்திலி ந்
வ பவர்கள்	காபி	 ப்பவர்களாயிற்ேற	என் 	காபி	வில்ைலகைள	ெவந்நீரில்
கைரத் 	பாெலன்ற	ெபயரில்	ஏேதா	ேசர்த் 	காபித் கள்	மிதக்க	கசப்பாக
கட்டாயமாகத்	த ம்	ஒன்ைற	 த் த்	ெதாைலத்த	இளம்	வய 	பள்ளி	வி ைற
கிராம	பயண	நாட்கள்	நிைன க் 	வராமலில்ைல.	யார்	மாமா	ஆகிறார்கள்,	யார்
சித்தப்பா,	யார்	தங்ைக	என்பெதல்லாம்	ெதரியாமல்	உற ைறகைள	மாற்றி	மாற்றி
அைழத் ,	இந்தக்	காலத் 	ைபயன்க க் 	எங்ேக	உற ைற	ெதரிகிற .	என்
ேமலாக	வ ந்தி	தங்கள்	உற ைறகைள	அறி கப்ப த்திக்	ெகாண்டவர்கள்
வீ க க் 	ெசன்றேபா ம்	ெபரிதாக	ஒன் ம்	கிைடத் விடவில்ைல	சி வயதில்
மாரசாமிக் .	ெவறிச்ேசா க்	கிடக் ம்	ஊ ம்	வறண்ட	காற் ம்	அ க் ம்

ெவள்ைள	ெவயிைல ம்	தவிர	மற்றவற்ைற	அப்ேபா ம்	ேத ப்பி க்க	ேவண் தான்
இ ந்த .	ஓரி 	 ளியன்க ம்	-	ஒற்ைறப்	பைனகாகக்	கைரத ம்	தவிர.
“ஆட்கள்	மாறிவிட்டதாக	இப்ேபா 	அதிகம்	ேபச் ".

"	உனக் த்	ெதரியா .	நீதான்	ஊர்ப்பக்கம்	வ வேதயில்ைலேய”	என	சிரித்தார்
ஆதி	மாமா,	ெவ ைமயாக.

“ ளத் 	நீ ம்	காய்ந் ,	ஏரி ம்	வற்றி	 ப்பதற் 	சித்தா 	தண்ணீர்தான்.
இப்ேபா 	அ ம்	 ைவ	மாறிவிட்ட .	ஆனால்,	உனக் த்	ெதரி மா,	வயக்காட்
கிண களின்	நீைர	விற்கிேறாம்	இப்ேபா .''

"ெசான்னார்கள்.''



" ன் 	பால்,	காய்கறி,	கீைர,	 ட்ைட	,	தயிர்,	ெவண்ெணய்,	ெசாைசட் கார க்
இல்ைலெயன்றால்	 ன்பணம்	என்ற	ெபயரில்	கடன்	ெகா த்த	ேமலத்ெத வான்
லம்	ெபரிய	சந்ைதக் 	சாயந்தர ம்	காைலயி ம்	எல்லாம்	ேபாய்வி ம்	உன்ைனப்

ேபால	 ட்டாளிகள்	தி ெரன	வந் விட்டால்	நாைளக் 	தி ப்பித்தேரன்	என்
ெசால்லக் ட	பக்கத் 	அண்ைடயில்	அவசரத் க் 	வாங்க	 யா .''

"ஞாபகம்	இ க்கிற .”

“இப்ேபா	ெவைளச்ச ம்	இல்ைல.	கிண 	எ த் 	ேமாட்டா ம்	ேபாட்டதில்	கடன்.
நிலத் 	ேமேல	கடன்.	வட் 	கட்ட	கடன்,	கரண்ட்	பில்	கட்டக் ட	தம்பி
கிைடயா .''

"தம்பி 	எல்லாம்	ேபாய்	எவ்வளேவா	நாளாயிற்ேற.	கடன்	வாங்கியாவ 	ட க்
வந் 	சினிமா	பார்ப்ப ம்,	ஓட்டலில்	சாப்பி வ ம்	 ைறயவில்ைலேய.	இப்ப ம்
அப்ப த்தாேன.''

"ேவ க்ைகயா	இ க் தா	எங்க	பா .	இப்பல்லாம்	யா ப்பா	சினிமா	பார்க்க,
ஓட்டலில்	தின்ன	வ கிறார்கள்,	அ 	ஒ 	காலம்	அதான்	வீட் க் 	வீ 	ேநரம்
காலம்	இல்லாமல்	ேகபிள்	 விக்காரன்	இந்த	 வி	அந்த	 வின் 	24	மணி	ேநர ம்
டான் ம்	பாட் மாய்	 த்த க்கிறாேன.	அ 	அ 	வீட் ேலேய	 டங்கி	வி கிற .
கடன்தான்	வளர்ந் 	ெகாண் க்கிற .	அ தான்	தண்ணீைர	விற்கிேறாம்.	ஒ
மணிேநரம்	ேமாட்டார்	ஓ னால்	இவ்வள 	 பாய்	என் 	மாதத்திற் 	கரண்ட்
பில் ம்	ேபாக	ைகயில்	கா 	நிற்கிற .	ெவளச்சல்	இல்ைலெயன்றா ம்	பயிேர
இல்ைலெயன்றா ம்	ெநல்ைல	விற் 	வ வைத	விட	லாரிக்காரன்க க்
தண்ணீைர	விற்ப 	சம்சாரிக் 	லாபம்தான்."

"தண்ணீ	ைர	விற்ப 	பாவம்.''
"ஆமாம்	பாவம்தான்.	இப்ேபா 	யார்	விற்கவில்ைல.''
“எல்ேலா ம்	பம்ப்	ேபாட் 	உறிஞ்சிவிட்டால்	தண்ணீர்	கீேழ	ேபாய்வி ேம.''

"ேபாய்வி ேம	என்ன?	ேபாய்விட்ட .	அவனவன்	அஞ் 	எச்.பி.	எல்லாம்	ேபாய்	பத்
எச்.பி.	என் 	ேபாய்ட் 	யி க்கிறான்.	இன் ம்	100	அ 	கீேழ	 ழாய்	இறக்கி
ஆயிற் .	மைழயில்ைல.	 ஞ்ைச	ஆக்க ம்	ஊர்	ஒத் வரவில்ைல.	ஆற்றி ம்
மணல்	எ க்கிேறன்	ேபர்வழி	என் 	மம்மட் ம்	ைக ம்	ேபாய்	அஞ்ச 	பத்த
ஆழத் க் 	அப்ப ேய	அள் கிற 	ெபாக்ைலன்	ைக.	ஆத் ல்	நீேராட்டம்தான்
இல்ைல	என் 	ஆகிவிட்ட .	என்றால்	இப்ேபா	ஊத்ேதாட்ட ம்	ேபாய்	அ வறண்
ம யி ம்	கால்	ைவத் விட்டார்கள்.	யார்	ேகட்ப 	மனசாட்சி	ேவண்டாமா.''
"மனமாவ 	சாட்சியாவ ''

"யா க் 	மணல்	இப்ேபா	கப்பலிேல	ெவளிநாட் க் க் ட	ேபாகிற 	ெதரி மா?''



"ெசால்றாங்க.	உனக் த்	ெதரி மா	நம் ர்	தண்ணீ	நம்ம	ஊர்	மட் மில்ைல
த் வட்டாரம்	தண்ணீர்	எல்லாேம	ெவளிேயதான்	ேபா .''

"ெதரிஞ்ச தாேன"

"பாட் ல்	ேகன்	தண்ணியாய்	தி ம்ப	வந் 	இப்ப	நாங்கேள	வாங் ேறாம்.''
“இ 	நீ	ெசால்லித்தான்	ெதரியேவண் மா	.	எங்க க்ெகன்ன.	எந்த	ஊர்த்
தண்ணீராக	இ ந்தா ம்	கா 	ெகா த்தால்	தண்ணீர்	கிைடக்கிற .	மாதம்
ஆயிரம்	 பாய்க் 	ேமல்	தண்ணீ க் 	மட் ம்	ஆகிற 	ெதரி மா	நம்	வீட் ற் .”

"அப்ப யா.	ேமாசமாக	இ க்கிறேத.	100	 பாய்க் ட	த வதில்ைல	எங்க க் ,
அந்த	லாரிக்காரத்	தி டன்.	சரி	நான்	வரட் மா.	ஊ க் 	ேபா ம்	ஒ 	பஸ்ஸும்
தவறிவிடப்	ேபாகிற .''

"சரி.	என்ன	மாமா	ெசால்கிறாய்.	வி ைறக் 	வாண் கைள	ஊ க்
அ ப்பாேத	என்கிறாயா?''
"ஆமாம்	 மாரசாமி.	ஊரில்	ஒன் ம்	சரியில்ைல	.	 ளிக்க	ெகாள்ளக் ட	நல்ல
தண்ணீர்	என்பா 	உன்பாடாக	இ க்கிற .	வீட் க்கிணற்றில்	தண்ணி	 ண் 	உப்
ேவ .	ெவயிலில்	ஊேர	ெபாட்டல்	காடாய்	அனல்	வீ கிற .	 ழந்ைதகள்	வந்
என்ன	ெசய்ய.	இங்ேகயாவ 	இவன்	வீ 	இல்ைலெயன்றால்	அவன்	வீ ,
கடற்கைர,	ெபா ட்காட்சி,	விைளயாட் 	அப்ப 	இப்ப 	என் 	ெபா ம்	லீ ம்
ேபாய்வி ம்.	இப்ப	ேவணாம்.	மைழ	ெபய்யட் ம்.''
ஆதி	தாத்தா டன்	இந்த	 ைற	வயல்	பாக்கத்திற் ப்	ேபாய்	 ஞ்

வான்க டன்	ஊைர	கலக்கலாம்	என் 	காத்தி ந்த	சி க க் 	ஏன்
ஊ க் ப்	ேபாகக்	 டா 	என்ப 	 ரிய	வில்ைல.	தண்ணீர்	இல்ைலெயன்றால்
என்ன	வாங்கிக்	ெகாள்ளலாேம.	அ 	மட் ேம	காரணமில்ைல	என்றால்

அவர்க க் ப்	 ரி மா	.
"சரி	ஆதி	மாமா.	நீ	சாப்பிட் விட் 	 றப்ப .	நீ	ெசால்வ 	சரிதான்.	அ த்த	ெபரிய
வி ைறயில்	பார்க்கலாம்.	 ழந்ைதக க் 	ஒன் ம்	 ரியா .	அப் றம்
ஊைரவிட்ேட	ேபாய்	விட்டார்கேள	அந்த	 ட் 	சித்தப்பா	வீ ம்	இ ந் விட்ட னா
ெசால்ேற.''
"அைதேயன்	ேகட்கிறாய்.	அவன 	மட் மா?'	என் 	ஆரம்பித்த	ஆதி	மாமாைவ
இைடமறித்தாள்	கல்பா	.	"சரி	சரி	சாப்பிட் க்ெகாண்ேட	ேபசலாம்.	இங்ேகேய
இர ம்	தங்கி ங்க.	எல்லாம்	ேபசி	காைலயில்	ேபாய்க்ெகாள்ளலாம்	மாமா.''

"அ ம்	சரிதான்''	என்றார்	மாமா.
எ ம்	சரிதான்	என் 	ெசால்லிவிட் 	நாக்ைகக்	க த் க்	ெகாண்டான்



மாரசாமி.	என்ன	ெசான்ேன	என்ற	மாமா க் 	ஒண் மில்ைல	மாமா
சாப்பிட்டப் றம்	ேபசலாம்	என்றான்	 மாரசாமி.	சாப்பிட்ட ேம	அசதியில்

ங்கிவி ந்தார்	மாமா.	மாமா	ப ங்க	வி ந்த ம்	ேபசிக்கலாம்	என் 	அவைர
ப க்கைவத் 	நகர்ந்தான்.	எப்ப ம்	நடப்ப தான்.	காைலயில்	என்ன	ெசய்வெதன
கவைல	ஆரம்பித்த 	 ன்னிரவிேலேய.
வறட் 	இ ம டன்	 ரண்டார்	மாமா	எ ந் 	உட்கார்ந் 	 க்க	ெகாஞ்சம்	தண்ணீ

	என,	நீட் ய	பிளாஸ் க்	பாட் லிலி ந் 	தண்ணீைரக்	 த் க்ெகாண்ேட
பாட் லின்	ேலபிைல	பார்த்தவாேற	மீள	ேபசலானார்.

என்ன	மாமா	என்றப 	அவர்	 கத்ைத	பார்த்தான்	 மாரசாமி.	இன் ம்	எத்தைன
விசயம்	ெசால்லப்ேபாகிறார்.	வந் 	ேபாக	 ம்	வைரக் ம்	தாேன	என்
ேதான்றிய .	க னம்தான்.	பழக்கத்தில்	மணிக்கட்ைட	தி ப்பி	கண்கள்
பார்த்தான்.	என்ன	 க்கம்	வ தா	என்ற	மாமாைவ	சமாளிக்க,	இல்ல	மாமா	இ
ஒ 	பழக்கம்	ஆயி ச்சி	நீ	என்ன	ெசான்ேன	ஆமாம்	ஆமாம்.	நீ	ெசய்ற 	சரிதான்
ெசால் 	என்றான்.	யார்	ெசால்கிறார்கள்	யார்	ேகட்கிறார்கள்	எனப்	 ரியாத	ேமான
நிைலயில்.

�������������������	���,	2005
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எல்லாேம	இங் 	நன்றாகத்	தானி க்கிற .	யார்	எ 	நன்றாக	இல்ைல.	ேவ
ஏதாவ 	ெசால்ல	உங்க க் 	இ க்கிறதா?	நான்	ேபாக	ேவண் ம்.	ேவ 	ஒ
இடத்தில்	 க்கியப்	பணி	ஒன் 	காத்தி க்கிற .	ேநரந்தவறாைம	என்ப 	மிக
க்கியமான	பண் 	என்பைத	நீங்கள்	ஏற் க்	ெகாண் ப்பவர்கள்	எனக்

க கிேறாம்.	ஆனா ம்	இங் 	நான்	வ ம்ேபா 	இ 	மணித் ளிக க் ச்
சற் 	ேமல்	தாமதப்	பட் விட்ட 	என்பதற் 	நான்	சமாதானம்	ெசால்லித்தான்
தீரேவண் ம்.	உங்க க்காக	இல்லாவிட்டா ம்	ேநரம்	தவறாைம	ஒ 	பண் 	எனக்
க ம்	எனக்காகவாவ .

இப்ப த்தான்	இங் 	நீங்கள்	தாமதப்ப த் வ 	ேபால	உங்க க் 	 ன்
ெசன்றி ந்த	இடத்திலி ந்தவர்க ம்	தாமதப்ப த்தினார்கள்.	ஆனா ம்
ேநரத்ைதக்	கைடப்பி ப்பவனாக	நான்	இ க்கேவண் ம்	என்பதற் 	உங்க ைடய
ஒத் ைழப் ம்	ேதைவப்ப கிற 	என்பைத	நான்	 றேவண் வதில்ைல.	எனேவ,
தற்ேபா 	உங்கைள ம்	நான்	கடந் 	ெசன்றி க்கிேறன்	என்பைத	மட் ம்	நீங்கள்
நிைனவில்	ெகாண்டால்	ேபா ம்.	அ தான்	 க்கியம்	என்பைத	நாம்	இ
தரப்பா ேம	ஒப் க்	ெகாள்ேவாம்	என்றால்,அ தான்	எனக் த்	ேதைவ.	நான்	....
ேநரமாவதால்...	படம்	ேபாடப்ப ம்.…
	



		

ஊர்திகள்	ஊைளயிட் க்	ெகாண் 	 ட்டத்ைதப்	 றந்தள்ளி	 ன்ேனறிக்
ெகாண் க்கின்றன.

நான்	....	பிற 	நான்	என்ன	ெசான்ேனன்?	படமா	என்ன	படம்	என்பைதக்	ேகட்க	நீ
ெபா ைம	காட் வதாயில்ைல.	அல்ல 	மற்ற	இைரச்சல்கள்	ேகட்பைதத்
ேதய்த் விட்டன	என்ப 	காரணமாகலாம்.	எல்லாேம	நன்றாகத்தானி க்கிற
என் 	ெசால்லிக்ெகாண்ேட	நீ	ேபச	ஆரம்பித்தேபா 	நான்	எங்கி ந்ேதன்	என்ப ம்
ெதளிவாக	இல்ைல.
என்ன	படம்.
"கற்பிதத்திலி ந் "

என்ன	எங்ேக	எப்ேபா .	எந்த	கற்பிதத்திலி ந் ?

இைரச்ச ம்,	 தி ம்	எந்தவித	கட் ப்பாட் க் ம்,	ஒ ங் க் ம்,	உட்படாமல்,
பலவித	ஊர்திகள்	உ விற்ேகற்ேக	 ன்னால்	பின்னால்	ெசல்பவர்கைள ம்,
ஓரத்தில்	நடப்பவர்கைள ம்,	வழிவிட	ம ப்பவர்கைள ம்	உராய்ந் ம்,	இ த் ம்,
ஏறி ம்,	இறங்கி ம்	ெசல் ம்	வழக்கத்தால்	பழக்கப்பட் 	ேபான	நா ம்,	நீ ம்
கடக் ம்ேபா ,	கால்களில்	 தி	ஏறி ம்,	உைடகள்	கிழிந் ம்,	கிழியாம ம்,
ைகயில்	பி த்தி க் ம்	பிளாஸ் க்	ைப	ேதாளில்	தாங்கியி க் ம்	உண 	டப்பா	,
தண்ணீர்	 ைவ	மிக	 க்கியெமனத்	திணிக்கப்பட்ட,	மீண் ம்	பார்க்காத
காகிதக் ப்ைபகளடங்கிய	ெதாங் 	ைப	அறாம ம்	நடக்கக் ய,	அேத
ேநரத்தில்	விைர ம்	நம் ன்ேன	மட் ம்	ெம வாக	நடப்பதற்ெகன்ேற	இடம்	வலமாய்
ெசல்பவர்கைள	இ த் ம்,	இ க்காம ம்	கடந் 	ெசல்ல	ேவண் யதாகிற .

ஊர்தியின்	விைர 	காரணமாக	விைரய	ேவண் ய	ேதைவயில்	நீ ம்	நா ம்,
ேம ம்	பள்ள ம்,	 ப்ைப ம்	 தி ம்,	நிைறந்த	சாைலையக்	கடக்க



ற்ப ம்ேபா ,	சாைல	ந வில்,	ேதாளில்	உண ப்	ைப ம்,	ைககளில்	காய்கறி
அல்ல 	வீட் 	மளிைகப்	ெபா ட்கள்	வாங்கிய	பிளாஸ் க்	ைப	கிழியாம ம்,
அறாம ம்	சர்க்கஸ்காரர்கைளப்	ேபாலச்	ெசல்வ 	எரிச்சைல	அதிகமாக் ம்.
பின்னால்	வ ம்	எந்த	வண் ைய ம்	உதாசீனப்ப த் ம்	உன்ைன ம்,	என்ைன ம்
இ த் த்	தள்ளிச்	ெசல்ல	ேவண் ெமன	ெவறி	வந்தா ம்	பழக்கப்பட் ப்	ேபான
வண் த்தடத்தில்	விைரய	 ற்பட்ேடாம்.	இந்த	இரண் 	கால்	நீ ம்	நா ம்	நான்
கால்	ஊர்தியில்	பறக்க	 ற்ப ம்	உன்ைன ம்	என்ைன ம்	எவ்வள
ேகவலப்ப த் கிறார்கள்	என்ப 	ப பவர்க க் த்தான்	ெதரி ம்.
ெதாைலயட் ம்.	இேதா	படம்.

	

		

	

ேமேல	ெசான்னெதல்லாம்	நீ	நான்	உனக் 	அல்ல 	எனக் 	ஒ 	ெபா ட்ேடயில்ைல.
நாங்க ம்	அைதப்	ெபா ட்ப த்தவில்ைல.	நீங்க ம்
ெபா ட்ப த் பவர்களில்ைல	என்ப 	அவரவர்	ைக ட்ைடகைள	எ த்
கத்தில்	ப ந்த	 சிைய,	வியர்ைவ டன்	அ த்தித்	 ைடத் 	மீண் ம்

உள்பக்கமாக	ம த் 	ைவத் 	விைரவதன்	 லம்	ெதரி ம்.	ஆனால்	வாய்	வாய்கள்
மனம்	 ைள	எல்லாேம	ஒன்ைற	 த்தி ப்பைத	தவிர்க்கவில்ைல...
எல்லாேம	நன்றாகத்தானி க்கிற .	நன்றாகத்	தானி ந்த .	இ க்கிற .
இ க் ம்.	நன்றாக	இ ப்பைத	ேநாக்கி	உறிஞ் ெகா கைளப்	ேபால	விரல்கள்
இ க்கிப்	படர்ந்தன.	ெந க்கிப்	பர ம்	ெவ த்த	ேவர்கள்,	 ைளயிட் 	ஊ வி
உள்ேள	உள்ேளெவன	உறிஞ்சி	ஒன்ைற	அழித் 	ஒன்ைறெயன	ெநரிப் .



ெநரிப்பா	ெநளிப்பா?	ஆராய்ச்சியாளர்கள்	ஆய்ந்ேதா,	ஆயாமேலேயா	எ திக்
வித்த	ஆய் கள்	ஆய் ப்ப த்தி	 ைனந்தவர்கள்	 ைனவர்கள்	ஆயினர்.
ைனயாதவர்கள்	 னிவர்களானார்.	 னிந்தவர்கள்	 டங்கினார்கள்.
னியாதவர்	 டக்கப்பட்டார்	பிறெகன்ன.

சிரிப் தான்.	மகிழ்ச்சிதான்.

என்ன	ஒ 	வளம்!	கற்பைனயி ம்,	க த்தி ம்,	ெசால்லி ம்,	எ த்தி ம்,
ேபச்சி ம்,	நைடயி ம்.
எங்ேக	மிதந் 	ெகாண் ந்தாய்	நீ.
நான்	மிதந் 	ெகாண் க்கிேறன்?

உனக் 	மிதப் .

எனக் 	மிதத்தல்.	எவ்வள 	நன்றாயி க்கிற 	மிதப்ப .	எைடயற்ற	நிைலயில்
ெவற்றிடம்	காற்றில்லாததால்	ஒலியற் 	எல்லாம்	மிதந் 	ெகாண் ந்தன.	மிதந்
ெகாண் க்கின்றன.	இந்த	பரவச	நிைல	பக்தர்க க்கல்லவா	கிட் ம்.
இந்நிைலைய	மனிதர்களாகிய	நீ	நான்	நாம்	மட் மல்லவா	எய்த	 ம்.	உனக் ம்
எனக் மல்லவா	கிட் ம்.
அழ தான்.

ேவ 	உயிரினங்கள்,	விலங் கள்,	தாவரங்கள்	தங்கைள	ஒ வர்	அரியைணயில்
அமர்த்தி	அழ 	பார்க்கிறார்	என்பதற்காக,	என்பதற்கான	பரவச	நிைலைய
அைடவ ,	அைடவைத	உணர்வ ,	உணர்ந்தைத	விளம் வ ,	விளம் வைத
பதிப்ப 	உண்டா	பதிப்பைத…..

ேவண்டாம்.	 யா .	எவ்வள 	அழகான	தன்ைம.	இழக்க	 மா.	யா ம்
எ ம்	எவைர ம்	எங் ம்	அமர்த்தி	அழ 	பார்க்க	ேவண்டாம்.	அமர்த்தி	அழ
பார்க்கப்ப ம்	என்ற	எண்ணேம	மிதக்க	ைவக்கிற .	 ன்பத்ைத	நீக் கிற .
யரத்ைதப்	ேபாக் கிற .	இயலாைமைய	எத் கிற .	சிற்றின்ப	அல்ல 	ேபரின்ப

நிைல	எய்தி	உய்விக்க	ைவக்கிற .	 ய்ப் ,	பாைனக் 	பதில்	பாத்திரம்,
பாத்திரப்	ப க்ைகக் 	ஒ 	ப க்ைக	பதம்.	இப்ப த்தானா	எல்லா ம்
இ க்கேவண் ம்.	இ க்கிற .	ெமஞ்ஞான ம்	விஞ்ஞான ம்	ஒன் 	கலக் ம்
இடம்.

உண்ைம	உண்ைமையத்	தவிர	ேவெறான் மில்ைல.
ெசால் ங்க.	நான்	ெசால்வ 	(நான்	ெசால்வ )

உண்ைமையத்	தவிர	(உண்ைமையத்	தவிர)

ேவ 	இல்ைல	(ேவ 	இல்ைல)



வல ைக	ெதாட	 த்தகம்
என்ன	 த்தகம்	இ .	என்ன	படம்	இ .

ண் ற் 	அ ேக	வந் 	ேகள்விகள்	ேகட்பவனின்	வாய்	அல்ல 	 ச் க்	காற்றில்
ெவத்திைல	பாக் 	தாம் ல	வாசைனைய	மீறி	அ கிய	பழவாைட	அ த்த .
ெமலிதாக	 த் 	விட் 	வ வானா?	எப்ப 	இ 	சாத்தியம்.
	

என் 	வியந் 	ெகாண் க்காமல்	ேகட்பதற் ப்	பதில்	ெசால்.

வாைட	என் 	ெசான்னால்	விளக் வ ம்	ெமய்ப்பிப்ப ம்	 யா .	 டா .

ெமய்	விலக்கப்பட்ட .	ெமய்யா	ெமாய்யா.
இந்த	மாதிரி	ஆட்களிடம்	ேகள்விக க் ப்	பதில்	ெப வ 	க னம்	என	அ த் க்
ெகாண்டான்	அவன்.

எதிர்பார்க் ம்	பதில்	ெபற	என் 	ெசால்.	நீ	எதிர்பார்க் ம்	பதிைல	ெசால்வதற்காக
நான்	இங் 	நிற்கவில்ைல.
சலித் ப்	ேபாய்	அ த் ப்	ேபாய்	ெகாட் .	ஆெமன்பதற் 	ஆெமன்.	இல்ைல
என்பதற் 	இல்ைலெயன.

பதில்	வரவைழக்க	உத ம்	உத்தியில்	ேகள்வி	எ ப்ேபன்	என	சட்டக்	காவலன்
எ த் க்	ெகா ப்பான்.

பிற ,

பிற ?	நான்	எப்ப 	நடந் 	ெகாள்ள	ேவண் ெமன	நீ	ெசால்வாய்.	அ த்த	அ த்த
அ த்த	ேபா ம்	நீ	நீயாக	,	நான்	நீயாக	இ க்க	 .	பிற 	?

பிற ,	பரவச	நிைல	எய்தித்	திைளப்ப 	மிக	 க்கியம்.

க்கியம்!
என்ன	ஆச்சரியக் றி	ேபா கிறாய்?	ஏன்	ேகள்விக் றி	ேபா கிறாய்?	ேபா
இரண்ைட ம்
!?!?

எல்லாவற்ைற ம்	விட் க்ெகா .	ஒத் ப்	ேபா	.	ஏற் க்ெகாள்.	ேபசாேத.	நான்
ெசால்வைதச்	ெசால்.	ெகா ப்பைத	உண்.	கழி.	என்ன	வாசைன.	என்ன	நாற்றம்.
க்ைக	ெபா த் .	 கர்ைவப்	ெபா த் 	 க்ைகப்	ெபா த் .	 க்ைகப்

ெபா த்திக்	ெகாண்டாயா.
தைலயாட் னான்	 மாரசாமி.	ைககளில்	 க் .



எங்ேக	ெசால்.
எல்லாம்	நன்றாக	இ க்கிற .

(எல்லாம்	நன்றாக	இ க்கிற .)

எல்லாம்	ஒ ங்காக	இ க்கிற .

அைமதியாக	இ க்கிற .	(ெசான்னான்.)

நீ ம்	அைமதியாக	இ க்கிறாய்.
(நீ ம்	அைமதியாக	இ க்கிறாய்.)
இங்ேக	நீ ம்	என் 	நீ	ெசால்லக் டா .	நா ம்	என் 	ெசால்ல
ேவண் ெமன்ப தான்	எதிர்பார்க்கப்	ப கிற .	நீ ம்	என் 	ெசால்லி	எனக்
ணேமற்ப த்தக் டா .	 ரிகிறதா?

தைலயாட் வதா	ேவண்டாமா.	ேப வதா.	 டாதா.	ெவ ைமயில்	 ந்தான்
மாரசாமி.	ெவற்றிடம்.	ெவற் 	இடம்.

அைமதிப்	 ங்கா.	அ ைமயான	இடம்.
காற் 	ேபசா .	சி 	பறைவகள்	ேபசா .	மரஞ்ெச 	ெகா .	 க்கள்,	காய்கள்,
கனிகள்	ேபசா .	நிறங்கள்	ேபசா .

அைமதிப்	 ங்கா.	இைதக்	 ைலக்க	யா க் ம்	உரிைம	கிைடயா .

ைலக்க	உரிைம	என்ற	ெசாற்கள்	/	வார்த்ைதகள்	பி க்கவில்ைலெயனில்
எ ெவல்லாம்	உனக் ப்	பி த்தமானதாயி க் ேமா	அைதெயல்லாம்
ேபாட் க்ெகாண் 	ெசால்.

இ 	அைமதிப்	 ங்கா	.	இைத	...	யா க் ம்	...	கிைடயா .	யா ம்......
விடமாட்ேடாம்.	பறைவகள்	பறந் 	ேபாயின.	காற்றின்	திைச	தி ம்பியதால்.
இைலகள்	சலசலப்ைப	விட் ச்	சரிந்தன.	அணில்கள்	சி 	பிராணிகள்.
எ தினான்.	"...	அவ்வப்ேபா 	ஒன் க்கி ந் ”.	ெந க்க 	பிறப்பிக்கப்பட்ட
அைமதிப்	 ங்காவில்.	எப்ப 	அவன்	எ தலாம்.	நீ	ப க்கலாம்.	அவ்வப்ேபா
ஒன் க் ம்	இ க்காமல்	இ 	என் 	ெசால்ல,	நான்	ஒன் ம்	அவ்வள
ெகா ரமான	ஆள்	இல்ைல	என	நீ	நம்பவில்ைலயா?

அடக் வதால்	ஏற்படக் ய	விைள கள்	ேநாய்	பற்றி	சில	நிமிடங்கள்	ஓடக் ய
ஒ 	படம்,	இப்ேபா .	இதன்	 லம்	நாங்கள்	எவ்வள 	ெமன்ைமயான	அன்பான
ஆதரவான	அரவைணக்க	வி ம் ம்	 ய ம்	உத்தமமான	ேமலானவன்	என்பைதப்
ரிந் 	ெகாள்.



இன் ெமான்ைற ம்	நீ	 ரிந் 	ெகாள்ளேவண் ம்.	படத்ைத	பார்ப்பதற் 	 ன்	.
என்	 ன்னால்	இ க் ம்	உனக்காகத்தான்	இ .	ஒ 	வன்மத் டன்,	பழி	வாங் ம்
உள்	 ணத் டன்	இ க்கிறாய்	நான்	என	நீ	என	நான்	க வதாகக் ட	நீ
எண்ணிக்	ெகாள்வ 	 டா 	என்ப 	என்ைனப்	ேபாலேவ	உனக் ப்
ரிந்தி க்கேவண் ம்.	ஏமாற் க்காரன்	ஏமாற் க்காரி	என	எந்த	ேநர ம்
உள் க் ள்	க தி	வ கிேறாம்	என்பைத	நீ	மறக்கேவண் ம்.	நான்	மறப்ப
டா 	என்பைத	ஏற் க்	ெகாள்வதன்	 லம்	தான்	எத்தைனேயா	வி யல்கைளப்

பகிர்ந் 	ெகாள்ள	ைவத்தி ப்பவர்கைளப்	ேபால	நீ ம்	நா ம்	இ க்கலாம்.
ஆனா ம்	ஒன்ைற	மட் ம்	உ தியாக	நிச்சயமாக	நீ	 ரிந் 	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	நீ
யார்	என்ப 	எனக் 	ஒ 	ெபா ட்ேட	அல்ல.	நான்	யார்	என்ப 	உனக் 	ஒ
ெபா ட்டாக	இ ந்ேத	ஆக	ேவண் ம்.	அ 	அப்ப த்தான்.	யார்	யாராய்
இ ந்தாெலன்ன	என்ப 	நீ.	யார்	யாராக	இ க்கேவண் ம்	என்ப 	நான்	.	நீ
நானாக	மா ம்ேபா ,	எ ம்	நிகழ்ந் 	விடலாெமன,	உன்ைனவிட	எனக்
நன்றாகேவ	ெதரி ம்.	நீ	ெதரிந் 	ெகாள்ளாத	வைரயி ம்	ெதரிந் 	ெகாள்ளத்
ெதரிபவனாக	எனக் 	நீ	 லப்படாத	வைரயி ம்	நீ	அவ்வப்ேபா 	ஒன் க்கி க்க
எங்ேக	எப்ேபா 	ேவண் 	மானா ம்	கழிக்க	,	உன்ைன	அ மதிப்பதில்	எந்தத்
தைட ம்	இல்ைல.	ெசால்லிக்ெகாள்ள	எனக் 	மட் ந்தான்	இ க்கிற
	

		

	

எனக்	கற் க்ெகாள்.	என்	 ன்ேன	நீ	இ க்கிறாய்	என	நான்
கற்பித் க்ெகாண் தான்	ெசால்கிேறன்.	என்	ேதைவயான	கற்பிதத்தில்	என்



ன்னி ப்பவேன	உனக் 	ேவ 	வழி	மார்க்கம்	ேபாக் 	 லம்	இ க்கவில்ைல.
கற்பிதத்திலி ந் 	வி தைல	கிைடத்தால்	தவிர	என	 ப்பவர்	யார்?
யார ?

ன்ேன	வா.	ெசால்.	இ 	ஒ 	நன்ைமப் ங்கா	.	(நன்ைமப் ங்கா)

நன்ைமையத்	தவிர	விைளவதற் 	ஒன் மில்ைல.	(ஒன் மில்ைல	)
வி வாசி.	பாராட் .	ெதண்டனி .

வணங் 	வி ந் 	ெந ங்சாண்கிைடயாக.

ேகட்ட 	கிைடக் ம்.	என்ன	தர	ேவண் ெமன் .	எப்ேபா 	நன்ைம	 ரிவெதன.
எங்ேக	அமர்த்தி	உன்ைன	அழ 	பார்ப்பெதன	.

என்ன	கால்கைளப்	பின்னிக்	ெகாள்கிறாய்?	 ட் க்	ெகாண் 	வ கிறதா	.	நீ
எங்கி க்கிறாய்	எந்த	இடத்தில்	எனத்	ெதரியாத	நிைலயி ம்,	நீ	ஆணாயி ந்தால்
எங் ம்	நின் வி ம்
ஆதிக்கம்	உனக் 	அ மதிக்கப்பட்ட .	ெபண்	என்பதானால்	இ ட்ைட,	 தர்கைள
ேத ம்	 ரிந்த	நிைலதான்.	 ரிந்தால்	சரி	அடக் வதன்	 லமாக	ஏற்படக் ய
ேநாய்கள்	பற்றிய	படம்	இப்ேபா .

ஓ ம்	ேபாேத	சரசரெவன	யாேரா	விைர ம்	படபடப்பின்	எதிர்பார்ப்பின்	உச்சியில்
ெவ ேயாைச.
மீல்	 மீல்	 மீல்

ெவ ச்சத்தத்தில்	அலறிப்	 ைடத் ,	ெவளிேய	பார்த்தால்	நீ ம்	நா ம்.

டமால்	டமால்	டமால்	அல்ல 	பட்டமார்	என்றால்	பட்டா 	.

மீல்	அல்ல 	 மீல்	 மீல்	என்றால்	 ப்பாக்கி
ெவ ச்சத்தம்.	யாேரா	சரிந்தார்கள்.	யா ைடயேதா	அலறல்.

தம்பி	அண்ணைனேயா,	அண்ணன்	தம்பிையேயா	 ட் 	விட்டார்கள்.
ஒேர	கி கி ப் .

யா ம்	சாகவில்ைலயா.

யாராவ 	ெசத் 	ேபாய்	வி ங்கள்,
ெசத்தால்தான்	மனக் ரம்	அைமதி	ெப ம்.
உனக் ம்	எனக் ம்	அ 	பற்றி	கவைலயில்ைல	.	நம்	கவைலெயல்லாம்	அண்ணன்
நானா	தம்பி	நீயா	அல்ல 	தம்பி	நானா	அண்ணன்	நீயா	என்ப 	பற்றி	.



என்ன	காரணம்
காரணம்	என்னவாம்

காரணம்	இல்லாமல்	இ க்க யா .	எதற் ம்	ஒ 	காரணம்	இ க் ம்.	ஒ
நியாயம்	இ க் ம்.	ஒ 	நியாயம்.	அப்ப யானால்,	நீ	என்ன	நியாயவாதியா,
அப்ேபா 	நான்	?

நியாயவாதி	யார்	என்ப 	 றித் 	 	ெசய்ய,	சீட் 	 க்கிப்	ேபா வ 	என
	ெசய்யப்பட்ட .

இரண் 	சீட் ம்	நீ	என் ,	நீ	எ தமாட்டாய்	என்ப 	என்ன	நிச்சயம்.
நம்பிக்ைகயில்ைல.	 ன்றாவ 	ஆள்	வரட் ம்.

அவேர	எ தி	 க்கிப்	ேபாட் 	எ க்கக் டா 	என்பதால்,	நான்காவ 	ஆைள
அைழத் 	எ க்கச்	ெசால்ேவாம்.
ஆனால்	அந்த	 ன்றாவ ம்	நான்காவ மான	நபர்க ம்,	நீ ம்	நா மாகேவா
அல்ல 	நா ம்	நீ மாகேவாத்தான்	இ க்கிேறாம்	என்பதனால்	நா ம்	நீ ேம
ேபசித்	தீர்த் க்	ெகாள்ளலாம்.
ேபச் 	ெதாடர்வதன்	 லம்	 க் 	வரலாெம ம்	 க் 	வர,	இனி	ேபச் .

நீதான்	.	நானி க்க	நியாயமில்ைல
நானா	.	நீதான்	இ க்க	காரணமி க்கிற .

நானல்ல.	நீ	அல்லெவன்றால்	நானா	.	நல்ல	கைத.

திைகப் ண்ைட	மிதித் விட்டாயா	நீ.
நீ	பார்த்தாயா.	நான்	மிதிக்கவில்ைல.	அைல ம்	நீ	மிதித்தி ப்பாய்.
ஊைரச்	 ற்றி	திைகப் ண் 	மிதிபட்ட .

…………………

………………..

…………………

ேபா ம்	ேபச் .	இப்ேபா 	படம்
ேடாய்...	படங்	காட்றாங்க	....	ேடாய்....
எங்கடா	....

ஊர்	மந்ைதயில...	ஓ யா	ஓ யா.
ஓ வராமலா	இ ப்ேபாம்



நான்	நீ	சி க ம்	ெப க ம்
ஞ் க ம்,	 வான்க ம்

	

		

	

இன்னா	படமாம்.
கற்பிதத்திலி ந் 	வி தைல	என்ன 	கற்பிதத்திலி ந் 	?	என்ன 	வி தைல	?
வி தைலயா.	கற்பிதத்திலி ந்தா.
கற்பிதத்திலி ந் 	வி தைல.	ஒ 	கற்பிதத்திலி ந் 	மற்ெறா 	கற்பிதம்.
ஒன்றிலி ந் 	மற்ெறான் க் 	நல்ல	படம்

ரியறாப்பல	ெசால் 	இன்னா	படம்
ெவளக்கமா	ெசான்னாதானாக் ம்.	ெசால்லாட்டா	பாக்க	மாட்டாயாக் ம்.
ம்ம்...	ெசான்னா	ெசால் .	ெசால்லாட் ம்	ேபா.	படம்	ேபாட்டா	பாக்கிேறாம்.

ப்
ெசரி	ெசரி.	ெகாஞ்சம்	ஒ க்கி	 ந்திக்ேகா.	ெசால்லிட்ேடன்.

ஏனாம்.

இல்ல.	அப்பப்ப	எனக் 	ஒன் க் 	 ட் க் ம்,	ஒனக் தான்	ெதாந்தர .	ந வால
ந்தாம	ஒ 	ஓரமா	 ந்திக்கினா	எ ந் 	ேபாயிவரல்லாம்....	உ றியா.



ஓசனக்கார	ெகழம்.
மாத்திரம்	இப்பி ேய	ஒக்காந் கி 	இ ப்பியாங்காட் ம்	....

ஸ்ஸ்ஸ்	.....

அடக் ங்கடா.
ஆத்திரத்த	அடக் னா ம்...

யா டா	யா ேம	பழெமாழில்லாம்	உதிர்க்கிற .

கப்சிப்.
அடங் .	அடக் .

அடங்கினார்கள்.
அடங்க	 யா 	என் 	ெசால்லாேத.	அடக் ேவாம்	 ம்மா	இ ந்தா	அப்பப்ப
ஒன் க்கி க்க	அ மதி
அப்பாடா

இப்ேபா 	படம்.
அேத	படமா.	ேவறவா.	ேப 	என்ன.

'ஒ 	கற்பிதத்திலி ந் ...'

என்ன ?

	என்ன ன்னா?	ஒன் ேலர்ந் 	இன்ெனான் க் .

ஒ 	படம்	ேபாய்	இன்ெனான் 	வராப்ேபாலயா	எல்லாம்	ஒன்னாத்தான்	இ க் .
இங்க	ெகாஞ்சம்	அங்க	ெகாஞ்சம்	மாத்தி	கீத்தி	ேபாட் 	ஏமாத்தறாங்க.
அவ்வேளாதான்.	அவ்வள தான்.

���������,	2008
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உடல்	சிதற் ம்	 ண் கள்	.	ெவளி	உள்	 ைனகைளெயல்லாம்	 வி	 கள்களாய்
சித ம்	உ .	எந்தெவா 	சைதக்	 ற்றி ம்	 ட	உணர்ேவ ம்	ஒட் க்
ெகாண் ப்ப ம்	 டா 	எ ம்	திட்டமிட்ட	ெவறி	ெகாண்ட	எதிரி	வீ ம்	ெகாத் க்
ண் கள்	கன கைள ம்	நன கைள ம்	சிைதப்பன.	வலி	ேவதைன	வீறிடல்

விக்கல்	 ரல்.	ெதாைகய நிைல.	இந்த	விக்கித்த	தன்ைம	யார்	யா க்ெகல்லாம்
எைவ	எவற் க்ெகல்லாம்	ேமலாதிக்க	 ர	நைகப்ைப	அளித்தி க் ம்	என
சிந்தித்தி ந்த 	சிதறாதி ந்த	பிைழத்த	 ைள	ஒன் .	அதற்கான	உடல்
ணிக்கப்பட்ட	ேபா 	உடன்	சிைதயா 	தப்பி,	மண்ைட	ஓட் க் ைர	ஒட் வர
ண் த் 	வி ந்தி ந்த .	விலங் களின்	 ைளையக்	கறியாகத்	தின்ைகயில்,

மனித	 ைளைய	அ ம்	ெதறித் 	வி ந்தைத	தின்னமாட்டார்களா	.	தின்றால்
தின்னப்ப ம்	 ைளயின்	தன்ைமைய	தின்பவர்	 ைள	ெப ெமன்றால்,	அைட
ெமன்றால்	இ 	இந்ேநரம்	அள்ளிக்ெகாள்ளப்பட் க் ம்.	இல்ைலெயன்பதாேலா
இ 	பிைழத்த .

பிைழத்ததன்	வழியாக	தன்	ேவைலைய	உள்வாங்கி	ெவளி	அ ப் தைல	ெசய்
ெகாண் ந்த .	அழிக்க	வீசப்பட்ட	 ண் க்	ெகாத் க்கள்	தன்ைன
அழிக்கவில்ைலெயன்பைத ம்	தகவலாகப்	ெபற்றி ந்த .	உணர்விலி	வலியில்



ப்பிலி	என்பதாக	இ ந்தா ம்,	விழி ணர் 	ெசவி ணர் 	வா ணர் கள்	 லம்
வரேவண் ய	விவரங்கள்	வந் 	ெகாண் ப்பைத	உணர்ந் 	ெதரியத்தக்க
வைகயில்	 ணமாற்றம்	ெசய் 	ெவளி	அ ப் ம்	தன்	ேவைலையதான்	ெசய்
ெகாண் ப்பைத	பிைழத்த	இம்	 ைள	உணர்ந்தி ந்ததா	.	இவ்வா 	விடப்பட்
ப்ப 	 றித் 	வியப்ேபா	அல்ல 	ேவ 	ஏ ம்	 றிப்ேபா	 ைள	அைடந்ததாக

ெதரியவில்ைல.	காளான்	 ைட	ேபால	நிறம்	காட் யதன்	ெசயல்பாட் க் த்
ேதைவயான	ெசந்நீைரப்	ெப வதில்	தைட	ஏ ம்	ஏற்படாத ம்	இ 	இயங்க
உதவியி ந்த .	 ற்றி ம்	கணக்கின்றி	சிைத ம்	உடலங்களின்	இதய
ஓட்ைடகள்	ஊற் க்கண்களாக	ெகாப்பளிக் ம்	ெசந்நீர்	 	 ைறயா
உைறயா 	ஊறத்	ெதாடங்கி,	சி 	சி 	ெப க் களாக	உ ெவ த்த	நிைலயில்,
தனக் த்	ேதைவயான	உணைவ,	ரத்தத்ைத	மண்ைடேயாட் டன்	ெதாங்கிப்
ர ம்	நாளங்களின்	வழிவர	உறிஞ் ம்	நாளங்கள்	அப்பணியிேலேய	ெதாடர
உத்தரவிட் 	ெதான் ெதாட் 	வ ம்	இயல்பினதாக	உணர் கைள
சிந்திக்ெகாண் ந்த 	 ைள.	வற்றாத	ரத்த	ஆற் ப்	ெப க்கில்
உறிஞ் ேவர்களாய்	தன 	அ படாத	சி நாளங்கள்,	நரம் கள்	அைலய	உட் ம்
ெசந்நீர்	 த் 	அ 	உயிர்வா ம்	வித்ைத	ைகவரப்	ெபற்றி ந்த ம்	 லனாயிற் .

மண்ைடேயாட் 	 ன்நிைலயில்	 ழியாகா 	நிணச்சகதியில்	அைர ைறயாய்
விழித் ப்	பார்க் ம்	ஒன் ம்,	காண வதாய்	மற்ெறான் ம்	என	கண்கள்.
ண் ம்	ேமட் ைம	 ைளயின்	ஆைணக் 	தங்கைள	ஆட்ப த்தி	 ன் றித்த

அத் ைண	தகவல்கைள ம்	உள்	அ ப்பின.	ப கின்றவற்ைறெயல்லாம்
அ ப்பினா ம்,	படங்களாய்	பதி களாய்	எைவ	அைடகின்றன	என்ப 	பற்றி
அவற் க் 	அக்கைற	இ ப்பதில்ைல.	ெதாடரச்	ெசால்வைத	ெதாட ம்	பணி
பாதிப் க் ள்ளாவ 	பற்றி ம்	தகவல்	அ ப்பாலில்ைல	அைவ.	கட் ல டன்
ெசவிப் 	லனின்	உணர் ம்	இ ந்தால்	ேபா ெமன	தன்	ேவைலயில்
ஈ பட்டவாறி ந்த 	 ைள.

பார்த் ப்	பார்த் 	பழகிய	உ த்ேதாற்றமிழந்தி ந்த	 ைளயின்	இ ப்
யாைர ம்	 றிப்பாக	எதிரிகளின்	கவனத்ைத	ஈர்க்கா 	எ ம்	 ரிதல்
வாய்த்தி ந்ததில்	ேம ம்	உரங்ெகாண்டதான .	மிதக் ம்	சைதப்	பிண்டம்	ேபால
உ க்	ெகாண்ட	க வி.	வீ ம்	ஒவ்ெவா 	இதய	ஊற்றிலி ந் ம்	ெகாப்பளித்
ெப ம்	வற்றாத	 தி	ஆற்றில்	மிதந் 	பயணப்பட	அதற் 	 யரேம மில்ைல.
உணர் கைள	ஊட் வ தான்	தன்	ேவைல.தான்	உணர்ந் 	உைளவதல்ல	என்பைத
அறிந்தி க் ம்	கிரியா	ஊக்கி.	ெப ம்	ஒலி	ஒளிக ேட	எதிர்ப்ப ம்	தைடக ேட
பயணப்பட	பயணப்படதான்	அைட ம்	 றிப் கைள	பிறர்	அறி ம்	 றியீ களாக
மாற்றித்	த வ 	எவ்வா ,	இத்தைன	ெகா ைமக ம்	ேபாய்ச்ேசர	எவற்ைறப்
பயன்ப த் வ 	என்பன	மட் ேம	தன்ைன	 ைளைய
ேகள்விக் றிக் ட்ப த் வதாய்	க தியி ப்பதா மி க்கலாம்.	சரிந் 	வி ன்



தன்ைனச்	 மந்தி ந்த	உடல்	எ ேவா	அ 	பற்றி ம்	அதற் க்	கவைலயில்ைல.
ண் த் 	வி ன்வைர ம்	உணர் 	 ச் 	வழி	வந்தி க்க	ேவண் ய

தகவல்கள்	விவரங்கள்	ெபற் 	விட்ட 	அ .	 த் 	அடங் ம்	உட க்
சிதறித்ெதறித் 	ேபர்	இழந்த	நிைலயி ம்	ெதரிவிக்க	ேவண் யைத	வலி
அதிர்வில்	 ைளயின்	உட்ப த்திவிட்ேடா	ெமன்ப 	ெதரிந்தி க் மா.	இழந்த	உடல்
லமாக	இ க் ம்வைர	ெபற்றைவதான்	ெசய்திகளா.

உயிர க்களின்	ேசர்க்ைகயில்	பல்லாயிரக்கணக்கான	ஆண் கள்	பயணப்பட்
உள்வாங்கிக்	 விக்கப்பட் க் ம்,	ெதா க்கப்பட் க் ம்	தைல ைற
தைல ைறப்	பதி கைள	தா ம்	பதிந் 	ெகாண்ட	தனக் ,	தன்ைனச்
சற் ன்வைர	தாங்கியி ந் 	தற்ேபா 	சிைத ற் ப்ேபான	உடலின்	அந்தப்	 திய
உடலின்	இழப் 	எவ்வைகயில்	பார்த்தா ம்	ஒ 	இழப்ேபயில்ைல	என ம்
க வதாயி க்கலாம்.	ெகாண்ட	பதி கைள	உள்	ஆழ்ந் 	 ண் த் ழாவி
ெவளிப்ப த்தி	 க ம்	 ண் ல்கள்	தான்	தன 	இப்ேபாைதய	ேதைவ.	 ண் ற்
ைககள்	இ ந்தால்	ேபா ம்	என்	ஆழ்மனதின்	பதி கைள	நீ	உணர	என்ேற
அந்தக் ைள	தன்	இறப்ைப	ம த் ,	பல்கிப்	ெப கிக்	 மிழிட் 	வ ம்

தியாற்றின்	ெசந்நீர்ப்	ப கி,	தான்	இ க்க	ேவண் யதன்	ேதைவைய
உணர்த்தியவா 	பயணிக் மா	,	ேபர்	ெபற்ற	 ரங் 	ெபாம்ைமகளாய்	கண்	கா
வாய்	ெபாத்தியி ப்பேதா 	அதற் 	காரண ம்	ெசால்லப்ப ம்	அவலச் ழல்
ெப க்ெக த் 	வ ம்	 தி	ஆ 	வற் ம்	வற் ம்	என	ேம ம்	வாய்
வார்த்ைதகள்.	இைடேய,	வடவிலங்ைக	 ஞ் ம்	 ழந்ைதகளின்	ெபண் ரின்
ஆடவரின்	இன் ம்	பிற	பிற	உயிர்களின்	உடலங்கள்	ஊற் க்கண்களாகி	ெசாரி ம்
உைறயாத	ெசந்நீர்	ஊற் க்ேகா கள்	ரத்த	ஆறாகப்	ெப க	அதில்	மிதந் 	வந்த
இந்தக் 	 ைள.	 ைளக்கப்பட்ட	ெநஞ் க்	 ழிகளிலி ந் 	ஊறிப்	ெப கிய

தி	ஆற்றின்	வரலாற்ைற	உணர்ந் 	உள்வாங்கி	ேசமிக் ம்	இடமாய்	நிைறந்
பயணிக் ம்.

இந்த	ரத்த	ஆ 	 திதல்ல.	இதில்	அ த் ச்	ெசல்லப்ப வதற் 	 ன் ம்	 ட	பல
ரத்த	ஆ களில்	பயணப்பட்ட	 திவாசம்	வீ ம்	நிைன கைளப்	பதிந்தி ந்த
அ .	தன்னில்	பதிந்தி க் ம்	 தியின்	ெந 	வீச்சம்	உன்னால்	 கரப்படக்
ட வில்ைலயா.	என் ள்	 ைதந்தி க் ம்	கணக்கற்ற	அழித்தல்கைள
ரல்கைள	 க் ரல்கைள	அ ைக	அகம்பாவம்	ஆணவம்	அழி கைள	நீ

அறிந்தாயா.	நீ	அறிய	ேவண் ெமன்பதற்காகத்தான்	நீ	உ வாக்கிய	இந்த	வற்றாத
ஜீவநதியில்	 திப்	ேபராற்றில்	நிணநீர்	 த் 	மிதந் 	ெகாண் க்கிேறன்.
காணவில்ைலயா.	என்ன	பல க்காக	நீ	மற்றவர்கைள	அழித் க்
ெகாண் க்கிறவர்க க் த்	 ைணயாய்	ெநட்ைட	மரமாய்	நிற்கிறாய்
உணர்வாயா	அற்பேம	அறிவிலிேய.	என்	பதிைவ	அழிக்க	 மா	உன்னால்.

திப்	ெப ங்கடல்	 ழ்ந்த	சி 	சி 	நிலப்பரப் களிலி ந் 	ஆங்காங்ேக	ஊறித்



த ம்பிப்	ெப கிக்	கடல்	ேச ம்	ரத்த	ஆ களில்	ஈழ	ரத்த	ஆ 	வற்றாத	நதியாக
மாறியி ப்ப 	ஏன்	என்பைத	உணர்ந்தாயா	நீ.	பல	கிைளகளாய்ப்	ெப கிப்	 ர ம்
ரத்த	ஆ கள்.	பதி கைள	ெசால்ல	மிதந் 	வ ம்	பலப்பல	 	 ைளகள்.
ெதாப் ள்ெகா க்	கைரகளிேலா	அழி த க்கா	ேபாலிப் லம்பல்.	ெநட்ைட	மரங்கள்.
அவற்றின்	ேவர்க் கள்	எைத	உறிஞ் கின்றன.	அவற்றின்	கிைளகள்	எங்ேக
கிைளத்தி க்	கின்றன.	அவற்றின்	இைலகள்	எைத	 வாசித் க்	ெகாண் க்
கின்றன.	ெமாட் கள்	மலர்களாகி	பிஞ் களிட் 	காய்களாகி	கனிகைளத்	த மா.
எத்தைகய	கனிகைளத்	த ம்	அைவ.	கனிகளின்	வாய்ச் ைவக்ேகற்ப
தின்னப்ப வனவற்றிலி ந் ம்	உதிர்க்கப்ப ம்	விைதகள்	எத்தைகயன.

எத்தைகய	விைதகள்	உதி ம்.	உதி ம்	விைதகள்	 ல்	ெகாள்ளப்	ேபா ம்
மண்வளம்	எ 	.	 ைளக் ம்	விைதக்	 த் கள்	அறிந்தி க் ேமா	இந்த	ரத்த
ஆற்றின்	ஊற் க்	கண்கைள.	வரலாற்ைற	.	ெப ச் 	விட்ட 	மிதக் ம்

ைள.	உணர்த்தத்	தவித்த .	 ழ்காமல்	தான்	பிைழக்க	இன் ம்	எவ்வள
காலம்	பி க் ம்.	அதற் ள்	நீ	என்ைனப்	ப 	.	விைரந் 	ப .	உணர்.	ெசயல்ப ம்.

தியாற் ம்	 ைள	தத்தளித்த .	கைர	ேசர்வதல்ல	அதன்	ேநாக்கம்.	பதிைவ
கைரேசர்ப்ப தான்	தன்	ேவைல	என்பைத	உணர்ந்தி க் ம்	உணர்விலி.
உணரப்ப தற் ன்	 தி	மாக்கடல்	ரத்தப்	ெப ங்கடல்

அைனத் 	மனிதப்பரப்ைப ம்	 ழ்கி	வி மா.
விரிந் 	பரந்த	ெசந்நிற	வானம்.	பல்கிப்	ெப கி	மண்	வி ங்கப்	ேபா ம்
ரியக் தி.	கடல்	விண்ைணப்	பிரதி	பலித்ததா	.	மண்	விண்ைண

பிரதிபலித்ததா	.	உணர	யா மின்றி	உணர்த்த	எ மின்றி	 ழ்கிவி வனவா
ைளகள்.	 மனிதர்கள்	உ வாக் ம்	 தி	ஆற்றில்	 ைதந்தி மா	யா ம்

பஃ ளி	ஆற்ேறா 	பன்மைல	அ க்கத் 	 திய	ேகா கள்	யா ம்	மீள
திமாக்கடலால்	ெகாள்ளப்ப ேமா	.	தான்	மட் ம்	மிதக்க	மீளேவார்	ெந ம்

பயணம்	ேமற்ெகாள் ன்	தன்	பயங்கள்	ெபாய்யாக,	யா ம்	யாேர ம்	தன்
உணர் 	நாளங்கைளத்	தீண்ட	ேவண் ேம.	ரத்த	ஆ களில்	 ைளகள்
மிதப்ப 	தன்ேனா 	 ய	ேவண் ேம.	அைல	பா ம்	அ .

ஆறாய்ப்	ெப கி	கடலில்	கலப்ப 	ெசந்நீர்	என	உணேரன்.	ரத்தங்	 த்தவர்க ம்,
ஆக்ைகக்	 தி	 சி	 கில்	 த்தவர்க ம்,	ஆரிய	ரத்தேம	ேமெலன்றவர்க ம்

ந்த 	ரத்த	ஆற்றில்தான்	என்பைத ம்	உணேரன்.	உணர்.
தன்	உணர்த் 	ேவர்கைள	எங் ம்	பரவவிட்டப 	பயணிக் ம்	 ைள.
பயணிக் ம்	ெந ம்பயணம்.

���������,	2009
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"உடம்ெபல்லாம்	ஒளியாக	ேமாகினியின்	உடல்	வானத்தில்	கிடந்த .	இல்ைல,
வானத்ைதப்	பார்த் 	மா யில்	கிடந்த .

டாக்டர்	ஒவ்ெவா 	ஆ ம்	ெபண் ம்	உறவின்றிேய	தங்கள்	உடல்
தி க்களிலி ந் 	கார்பன்	காபிகைள	உண்டாக்க	 ம்	என்கிறீர்கள்,
அப்ப த்தாேன,	பிற 	உற 	என்ப 	என்ன?

ஆன்ம	வி தைல	ேபாலல்ல...,	விஞ்ஞானப்	 ர்வமாக,	உன்	ேபர க் 	எத்தைனேயா
ேபர ம்	ேமாகினியால்	 க்கிெயறியப்	பட் க்	ெகாண்ேட...

என்	சா க் 	கட்டாயம்	நீங்கள்	வரேவண் ம்	என்ப 	ேபால...	அ த்த	ேவைள
ேசாற் க் 	வழி	ெசால் ங்கள்...	நான்	ேகவலமைடயாமல்...

-	நீட்சி
தீனி	எவ்வள 	இன்றியைமயாத	ேதைவ.	உண 	 லச்	சத் 	என்பைத



த்தவர்க ம்	அறி 	மிக்கவர்க ம்	ஆய்வாளர்க ம்	தான்	ஏன்	சரகத்
தைலைம ம்	ெதரிவிப்பைத,	அ 	எவ்வள 	உண்ைம	என்பைத	அம்	மி கங்கள்
உணர	ம ப்பெதன்ப 	விசித்திரமான .	மட	ஜன்மங்கள்,	ஐந்தறி ப்	ெபட்டகங்கள்,
கல்பா	ெவளிப்பைடயாகேவ	வைச	ெபாழிந்தாள்.	நீங்கள்	இைதெயல்லாம்	உணர
ம ப்ப ம்	தின்னாமல்	கழிப்ப ம்	உங்க க் த்தான்	இழப்ேப	தவிர
தீனியாசரிக் ம்	எங்க க்ேகா	உற்பத்திக்	 டங்க க்ேகா	நிர்வாகத்திற்ேகா
அல்ல	என்பைத	நீங்கள்	உணரத்தான்	ேபாகிறீர்கள்,	அளிக்கப்ப ம்	தீனியில்
என்ெனன்ன	அடங்கி ள்ளன	என்பைத	பட் யலிட	ஆரம்பித்தான்	 மாரசாமி.
நீங்கள்	அறியாவிட்டா ம்	அறிய	ம த்தா ம்	நாங்கள்	ெசால்லித்தான்	தீ ேவாம்.
நாங்கள்	உங்கள 	அ காைமயில்	இ ப்பவர்கள்,	நலன்	ேப பவர்கள்,	நண்பர்கள்.
இ 	 ரிகிறதா.

-	தீனி

எ ைமகளில்	இ வைகயி ப்பதாக	அவ்வைகெயான்றில்	தன்ைன ம்	ேசர்த் க்
ெகாண் 	ஒ வர்	ெசான்னார்	-	ஒ 	வைக	எவ்வள 	மைழக்	ெகாட் னா ம்	நின்ற
இடத்திேலேய	நகரா 	நின் 	ெகாண் ப்ப .	பாதிமைழயில்	தி ெரன	உற்சாகம்
கிளம்பி	ேசற்ைறக்	கிளப்பி...	ஓ வ 	இரண்டாம்	வைக,	நீங்க ம்	அ 	ேபால்.
எ ைம	வைக	ஒன் 	எ ைம	வைக	இரண் 	என	 ன்னி ந்தவர்கைள
வைகப்ப த்தி	இ 	வைக	எ ைமக ேம	எங்ேக	ேகாபித் க்	ெகாள்ளப்
ேபாகின்றனேவா	என	அஞ்சி,	தா ம்	அதில்	ஒ வைகெயன	ேசர்த் க்
ெகாண்டார்...

-	நிறம்
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